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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 

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 2012, 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 128.756 pessoas de baixa renda em todo o Brasil. 

Foram investidos R$ 1.446.136,16 em ações e projetos desenvolvidos.  

 

Receita  

 

A receita da ONG Moradia e Cidadania, no ano de 2012, foi constituída com 

recursos das seguintes fontes:  

 

Créditos:  

 1. Contribuição mensal dos associados em 2012:  

 

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  
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Linha de Ação  Beneficiários  Valor 

Aplicado  

Ações Emergenciais  

• Ações Emergenciais, Campanhas e Doações  10307  R$ 36.280,22  

SUBTOTAL  10307 R$ 36.280,22 

 

Linha de Ação  

 

Beneficiários  

 

Valor 

Aplicado  

Ações Estruturantes  

• Eventos, Mobilização e Articulações  1.620 R$ 5349,02 

• Educação para Cidadania, Educação 

Complementar à Escola e Alfabetização de Jovens 

e Adultos  

38288 R$ 271299,54  

• Inclusão Digital  7.430 R$ 

29.2585,48 

• Geração de Trabalho e Renda  32.150  R$ 

64.3340,73 

• Projetos para Catadores de Recicláveis   3473 R$ 33.019,49 

  

• Moradia / Habitação  25.662 R$ 58.928,98 

   

SUBTOTAL  118.449 R$ 

1.409.855,94 

 

 

TOTAL GERAL  128.756  R$ 

1.446.136,16  

 

 

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 2012, 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  

Moradia e Cidadania/BA certifica alunos do Projeto Inclusão Digital 

No dia 10 de junho 2012, foi celebrada mais 

uma certificação dos alunos concluintes do 

Projeto Inclusão Digital, resultado da parceria 

entre a Moradia e Cidadania/BA e a Igreja 

Batista Esperança, no bairro de Pituaçu, em 

Salvador. Os alunos do projeto participaram 

do curso de Introdução à Informática.  

O Projeto Inclusão Digital é efetivado também com recursos provenientes da 

Campanha “Sua Nota é um Show de Solidariedade” que ocorre por meio de 

captação de notas fiscais. 
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Compareceram ao evento os pastores Robinson Ávila (coordenador das Ações 

Sociais), Waldir Martins (presidente da Igreja Batista Esperança), o instrutor Gilmar, 

juntamente com amigos, familiares de alunos e membros da instituição.  

 

Coordenação do Ceará  

Projetos desenvolvidos em parceria com a Moradia e Cidadania/CE participam 

do Carnaval de Fortaleza 

Neste mês de fevereiro, a Moradia e Cidadania/CE participou e contribuiu 

com muita alegria e animação, para a festa de encerramento de férias na 

comunidade do Sapiranga, em Fortaleza. Para as crianças tinha diversão com 

palhaços e distribuição de pipocas e bombons, para os pais, teve cuidados com a 

saúde, medição de pressão e exame de 

diabetes.  

     Durante todo o mês, os preparativos 

para o desfile de carnaval seguiam a todo 

vapor. A Banda ACAS, apresentou-se no 

bairro Dias Macedo e na abertura do 

carnaval na Domingos Olimpio, projeto 

parceiro da ONG. 

    A Rainha eleita do Carnaval de Fortaleza por dois anos consecutivos, 2010 e 

2011, foi do Grupo Arte Popular de Fortaleza, projeto desenvolvido em parceria com 

a Moradia e Cidadania.  Este ano fez parte dos blocos carnavalescos os jovens, 

Elaine, Flôr, Ivanildo, Fabrício e Ênio, todos integrantes do grupo. 

    A equipe da Moradia e Cidadania/CE ficou muito feliz e orgulhosa pelos 

participantes que se dedicaram e deram o melhor em cima dos blocos. 
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Coordenação do Distrito Federal  

Projeto apoiado pela Moradia e Cidadania/DF realiza  diversas apresentações 
no 1° semestre do ano 

Durante o primeiro semestre de 2012 o Projeto Batucadeiros - apoiado pela 

Moradia e Cidadania/DF, trabalhou intensamente na formação das 80 crianças e 

adolescentes do Recanto das Emas (Região Administrativa do DF) com atividades 

de arte e educação através da música. Foram realizadas aulas de violino, viola, 

violoncelo, violão, flauta e percussão corporal, além das atividades de apoio escolar. 

     No mês de abril, aconteceu o 

primeiro encontro dos 14 profissionais 

selecionados na terceira edição do 

Programa “Rumos Educação, Cultura e 

Arte 2011-2013” com sede na 

Paulista/SP.  O fundador e atual 

presidente do Instituto Batucar, Ricardo 

Amorim, teve a oportunidade de representar o Distrito Federal como um dos 

profissionais vencedores do Prêmio Rumos Educação.  

    Na ocasião, eles apresentaram seus próprios projetos e trocaram 

experiências sobre os variados campos de atuação. Marcando esta etapa, de 18 a 

23 de abril, a instituição promoveu, ainda, uma série de eventos abertos ao público e 

voltados ao aperfeiçoamento daqueles que trabalham com educação não formal. 

    No período de 18 a 25 de maio, o grupo participou da IV Mostra Brasil 

Juventude Transformando com Arte, que aconteceu no Teatro Carlos Gomes no Rio 

de Janeiro. No dia 21, aconteceram diversos espetáculos de música, com destaque 

para a Orquestra Santo Antônio de Música, de Conceição do Coité, no semiárido 

baiano; e para o Batucadeiros, que através da percussão corporal mobiliza jovens 

da periferia de Brasília.   

   O Grupo Batucadeiros abriu o 17° Encontro Nacional de Apoio à Adoção, com uma 

apresentação especial. Dentre os presentes no evento estavam: o ministro Gilberto 

Carvalho (da Secretaria Geral da Presidência), Ayres Brito (presidente do STF) e 
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Carmen Silveira de Oliveira (presidente do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente). 

   A Moradia e Cidadania/DF apoia o Instituto Batucar no desenvolvimento do Projeto 

Batucadeiros e contribui para o que o atendimento prestado às crianças e 

adolescentes seja de qualidade e excelência.    

 

Coordenação de Goiás  

Moradia e Cidadania/GO realiza doações e certifica alunos dos Cursos de 

Inclusão Digital 

Nos dias 05 e 06 de dezembro de 2012, 40 

alunos que participam de Projetos de 

Inclusão Digital da Moradia e Cidadania/GO 

foram certificados. São três projetos 

atendidos pela ONG: Associação dos Idosos 

do Balneário Meia Ponte e OSCECAJE - 

Obras Sociais Caminheiros de Jesus 

localizada no Bairro Itaipu, ambos em 

Goiânia; e ABC Digital de Ipameri/GO. Os projetos atendem pessoas a partir de 14 

anos de baixa renda, com a finalidade de propiciar seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, aumentar seu nível de empregabilidade. 

 

Coordenação do Mato Grosso  

Moradia e Cidadania/MT inicia nova turma do Projeto  Educação Digital 

O Projeto Educação Digital, parceria da ONG 

Moradia e Cidadania/MT com a Caixa 

Econômica Federal, no dia 05 de junho de 

2012 deu início a nova turma, com 32 alunos 

matriculados nos Cursos Básico e Avançado 

de Informática. 
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O Curso Básico oferece como conteúdo: Introdução, Windows, Word, Excel, Power 

Point e Internet. O curso Avançado, o CorelDraw12, Dreamweaver MX e o Access. 

A sala de informática foi elaborada para atender os prestadores de serviços da 

Caixa e seus familiares com o curso de informática e uso da internet, visando sua 

"alfabetização" digital. 

Moradia e Cidadania/MT realiza certificação de alun os do Projeto Educação 

Digital  

Em parceria com a Paróquia Coração 

Imaculado de Maria, a ONG Moradia e 

Cidadania/MT realizou no dia 20 de agosto de 

2012 a cerimônia para entrega de certificados 

aos 55 alunos do Projeto Educação Digital. 

O Projeto Educação Digital tem por objetivo a 

inclusão social por meio do ensino da 

informática, com o objetivo de habilitar jovens 

e adultos como usuários das tecnologias da informação e internet. 

Os 55 alunos concluíram os cursos básico e avançado com sucesso, e se tornaram 

aptos a entrar no mercado de trabalho, graças ao desenvolvimento de habilidades 

proporcionadas pelo projeto. 

No dia 21 de dezembro foi a certificação dos 

alunos do Curso de Informática Básica e 

Avançada, da sala Caixa - Centro. 

Em ambiente festivo e fraterno o evento foi 

realizado na sede da ONG, onde aconteceu a 

entrega dos certificados dos alunos que 

concluíram o curso, e entregues também 

panetones e brinquedos aos prestadores de serviços da CAIXA e seus filhos. A 

CAIXA, parceira do projeto, disponibilizou uma mesa de lanches aos participantes. 
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Coordenação de Minas Gerais  

Moradia e Cidadania/MG retoma Projeto Rede Conhecim entos Livres com 
novos parceiros 

No dia 29 de março de 2012 foi assinado o 

protocolo de intenções com os novos 

parceiros do Projeto Rede Conhecimentos 

Livres, que terá como objetivo a captação de 

sucata eletrônica e capacitação multimídia em 

software-livre. Também serão instalados 

novos laboratórios e um ciclo de capacitações 

que serão oferecidas no laboratório da 

Moradia e Cidadania/MG.  

Instituições se juntam para fortalecer a metodologia da Rede Conhecimentos Livres - 

projeto criado pela Moradia e Cidadania que abrange: atividades de captação de 

sucata tecnológica, ativação de laboratórios equipados com software livre e 

capacitação multimídia. 

Instituições da região metropolitana de Belo Horizonte formarão um consórcio. A 

assinatura do protocolo de intenções para ampliação da Rede elevará a participação 

em programas do Governo Federal. Estes programas estão distribuídos em regiões 

mais afastadas da região metropolitana, mas pode-se observar que são necessários 

para a consolidação de outras políticas públicas como a economia solidária e a 

política nacional de resíduos sólidos. Através destes programas e do reconhecido 

trabalho, a ONG pretende aumentar o público beneficiado e equalizar as diferenças 

de acessibilidade que são tão comuns por todo o estado de Minas Gerais. 

O desafio é grande, mas é este sentimento que reanima e dá estímulo a equipe. 

Vale lembrar que em 2005 o trabalho começou com um pequeno grupo de 

instituições, e em 2008 já contava com 08 laboratórios em funcionamento 

simultâneo. 

No dia 24 de maio a coordenação da Moradia e Cidadania/MG assinou o novo 

convênio com as instituições que comporão uma nova etapa do Projeto Rede 

Conhecimentos Livres. 
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As instituições que participarão desta nova etapa, inclusive de gestão serão:  

• Conselho Comunitário Assis Chateaubriand do Vale do Jatobá 

• ASC – Ação Social do Caminho 

• ONG Moradia e Cidadania 

• GASS - Grupo de Apoio Social Solidariedade 

• UESA – União Estudantil de Sabará 

• Cruz Vermelha Brasileira – Filial Minas Gerais 

• Casa do Estudante MG / MOFUCE 

• Casa Comum / ONG 4 Cantos do Mundo 

• GREAMAR – Grupo de Estudos Alternativos do Bairro Floramar e Adjacências 

• AFFAS - Ação Faça uma Família Sorrir – Sabará-MG 

 

A ONG oferecerá às instituições capacitação para os educadores e auxilio na 

montagem dos laboratórios. 

 

Moradia e Cidadania/MG inicia Ciclo de Capacitações  Rede Conhecimentos 
Livres 

Teve início no dia 12 de junho de 2012 o Ciclo de Capacitações para os novos 

educadores digitais da Rede Conhecimentos Livres, realizado pela Moradia e 

Cidadania/MG. 

A metodologia configura-se dividida em três eixos integrados durante o período de 

capacitação:  

Formação técnica  - Tem o objetivo de transmitir e divulgar o que já foi pesquisado e 

comprovado cientificamente. Preocupa-se com o conteúdo clássico, o conhecimento 

comprovado. 

Formação sócio-cultural  - Tem o objetivo de promover o olhar crítico frente as 

novas tecnologias e a sua função na sociedade como um instrumento de produção 

de conhecimentos. 

Formação para educação social  - Tem o objetivo de fomentar a discussão sobre a 

ótica da multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem, emancipação 
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filosófica que pensa formas de intervenção buscando alternativas condizentes com a 

realidade, a partir de novos temas mobilizadores, emergentes e abertos à reflexão. 

As capacitações tem como premissa estimular que os educadores exerçam um 

papel autônomo na busca e apropriação ativa de conhecimentos. 

Para esta nova etapa do projeto a pretensão é promover capacitação de 20 

educadores e a instalação de 11 laboratórios na região metropolitana de Belo 

Horizonte. A característica de cada laboratório é a instalação de 10 máquinas de 

trabalho e um servidor de rede, impressão e gestão das estações. 

Salientamos para importância deste projeto uma vez que tem sido desenvolvido com 

recursos próprios obtidos através da contribuição dos associados e voluntários de 

nossa instituição. 

 

Coordenação de Pernambuco  

Moradia e Cidadania/PE certifica alunos do Projeto Inclusão Digital  

A Moradia e Cidadania/PE em parceria com a 

ONG História Viva realizou mais uma 

formatura no Projeto Inclusão Digital. Desta 

vez, foram certificados 280 alunos que 

durante seis meses participaram do curso 

básico e completo em Informática. A 9° 

formatura aconteceu no dia 28 de setembro 

de 2012 em Barreiros/PE, e contou com a 

participação de várias autoridades representantes da CAIXA e da Moradia e 

Cidadania/PE, e ainda o Gerente Geral da Agência Barreiros, Maviael Florenço. 

 

Coordenação de Piauí  

Moradia e Cidadania/PI colabora para inaugurações d e salas de Inclusão 

Digital  
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No mês de agosto de 2012, a Moradia e 

Cidadania/PI visitou a sala de informática 

montada na sede do Espaço Crescer, que 

fica na Vila Bandeirante II, e que serve para 

iniciar a Inclusão Digital das crianças 

beneficiadas pelo projeto com o mundo 

virtual. Até o momento, o projeto apenas 

realizava aulas de reforço escolar para as 

crianças. 

O projeto coordenado pela Dra. Fernanda conta com o apoio da ONG e ajuda de 

funcionários do TER/PI (Tribunal Regional de Eleitoral) e beneficia 30 crianças de 

baixa renda. 

No dia 21 de setembro as crianças participaram de um passeio ao Parque da Cidade 

para comemorar o Dia da Árvore. Elas adoraram o passeio e se divertiram muito. 

Falando nisso... 

A Prefeitura Municipal de Teresina já concluiu a reforma de ampliação da Creche 

Raimunda Martins Portela, que fica na Vila Firmino Filho Leste, para duas novas 

salas de aula e um espaço para implantação de uma sala de Inclusão Digital. 

A ONG está firmando uma parceria com a SMR Ltda, empresa do ramo da 

construção civil, para conseguir 10 computadores a serem repassados diretamente 

para a Prefeitura Municipal de Teresina. O investimento será de R$10.000,00. 

 

Coordenação do Rio Grande do Sul  

Projeto apoiado pelo Comitê Norte Gaucho/RS é desta que em anuário nacional 

2012 

O Projeto Mutirão pela Inclusão Digital, 

apoiado pelo Comitê Regional Norte Gaucho, 

da Moradia e Cidadania/RS foi destaque no 

4° Anuário ARede de Inclusão Digital 
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divulgado no portal da Universidade de Passo Fundo (UPF), do Rio Grande do Sul.  

A publicação elenca os principais projetos brasileiros na área de Inclusão Digital e 

neste ano, apresenta 56 projetos de todo o país, sendo 31 de responsabilidade e 

gestão de organizações não governamentais e 25 mantidos por institutos, fundações 

ou empresas. Na categoria “Setor Privado”, o Projeto Mutirão pela Inclusão Digital 

coloca a UPF entre instituições e empresas como a Vale do Rio Doce, a IBM, a Intel 

e a Embratel. 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas pelo projeto no ano de 2013 destacam-

se: 2º Seminário Nacional de Inclusão Digital; Olimpíada Infantil de Programação de 

Computadores; Olimpíada de Robótica Livre Educacional, para alunos do ensino 

médio; 2º edição da Campanha de Coleta de Resíduos Eletrônicos e 3ª edição do 

Campeonato de Frozen Bubble, para alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental. 

 

Coordenação de Santa Catarina  

Moradia e Cidadania/SC realiza doações de computado res para projetos de 

Inclusão Digital 

A Moradia e Cidadania/SC através do Comitê 

da Região Norte fez doações de 200 

computadores, os quais foram oferecidos 

pela Superintendência da Caixa de 

Joinville/Norte. Estes computadores serão 

distribuídos para entidades da região norte 

de Santa Catarina, onde serão utilizados em 

projetos para promover a Inclusão Digital.  

Durante este processo, o Sr. Roney de Oliveira Granemann, Superintendente da SR 

Norte, e a Maria de Lourdes Kempf, Coordenadora do Comitê, foram incansáveis no 

belo trabalho que realizaram. 

Serão beneficiadas por esta ação da Moradia e Cidadania, as instituições: Secretaria 

de Educação de Barra Velha, APAE/Canoinhas, CONSECAMP/ Canoinhas, ACD/ 
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Canoinhas, Hospital São José de Joinville, Associação Mulheres de Pano/Joinville, 

Associação Rosa Saron/Joinville, Lar Emanuel/Joinville. 

Esta ação representa mais uma etapa dos diversos projetos desenvolvidos, e 

parcerias formadas pela Moradia e Cidadania. 

 

Coordenação de Tocantins  

Moradia e Cidadania/TO participa de certificação da  7ª turma do Projeto de 

Inclusão Digital do Idoso 

Aconteceu em Palmas/TO, dia 02 de outubro 

de 2012, a entrega de certificados aos 10 

participantes do Projeto Inclusão Digital do 

Idoso, uma parceria do Serviço Federal de 

Processamento de Dados (SERPRO), 

Prefeitura de Palmas e entidades associadas 

ao COEP – Rede Nacional de Mobilização 

Social, dentre elas a Caixa Econômica 

Federal e a ONG Moradia e Cidadania/TO. 

A sala com 10 computadores e equipamentos multimídia, está localizada no prédio 

do SERPRO e conta com o suporte voluntário dos próprios servidores. O instrutor é 

liberado pela Prefeitura de Palmas, sob a coordenação da presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIP), Simone Fontenelle. 

A ONG integra a parceria desde o início do projeto há 03 anos e contribui no 

planejamento das atividades, no fornecimento do lanche, na mobilização dos grupos 

de idosos e nas palestras apresentando sites e serviços disponíveis na internet de 

interesse desse segmento. Ao todo já foram certificados 70 idosos, que são 

selecionados pelo CRAS – Centros de Referência de Assistência Social e pelos 

grupos de idosos da capital.  

No conteúdo programático estão incluídas noções básicas de informática e de 

acesso à internet e cursos à distância disponibilizados pela SERPRO na “Escola de 

Inclusão Sócio Digital”. 
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D. Terezinha Paiva, 72 anos, conta que se inscreveu no curso para amenizar a 

ociosidade pois seu tempo era livre no período da tarde, e o curso mudou sua vida. 

“Hoje tenho e-mail, facebook e já consigo até comprar passagem aérea mais barata 

pela internet”. 

Silvana Reis, coordenadora da Moradia e Cidadania/TO, faz questão de estar 

presente nos eventos de encerramento das turmas e destacou a importância de 

facilitar a interação dos idosos com as novas tecnologias. “É muito gratificante ouvir 

depoimento de pessoas exemplificando a abertura de um novo horizonte em sua 

vida, a partir dos conhecimentos adquiridos no curso de informática”, afirma. 

 

2.2 Projetos de educação complementar à escola 

Coordenação da Bahia  

Moradia e Cidadania/BA apoia a educação e doa livro s para colégio em 

Salvador 

Em junho de 2012 a Moradia e Cidadania/BA 

doou livros didáticos, paradidáticos, de 

literatura infanto-juvenil e apostilas de pré-

vestibular para o Colégio Estadual Polivalente 

do Cabula, localizado em Salvador.  

Os livros complementam a biblioteca que a 

escola possui, e tem como objetivo auxiliar os 

alunos da 5ª série ao 3º ano do ensino médio que estão no período de ampliação de 

conhecimentos e preparação para o vestibular. 

A biblioteca da escola fica disponível tanto para alunos da escola, quanto para 

moradores da comunidade. Esta iniciativa só foi possível graças a contribuição dos 

funcionários da CAIXA, que doaram os livros.  
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Começam as aulas e balé e jazz em projeto apoiado p ela Moradia e 
Cidadania/BA 

Em abril começaram as aulas de balé e jazz do Projeto Dançando pela Vida, 

para os 25 alunos selecionados no mês de março/2012.  

    Os beneficiados têm aulas gratuitas de balé e 

jazz. Os encontros acontecem toda sexta-feira no 

período da tarde na Escola de Dança ETUDES 

(Graça). A Moradia e Cidadania/BA apoia 

disponibilizando aos alunos, transporte e 

fardamento completo para as aulas. 

    O Projeto Dançando pela Vida promove 

educação complementar por meio da arte e da 

dança, visando favorecer o desenvolvimento integral e estimular a cidadania dos 

adolescentes. 

 

Alunos do projeto Ritmos da Vida, da Moradia e Cida dania/BA participam de 
evento com apresentação especial 

Em abril de 2012 os alunos do Projeto Ritmos da Vida participaram do Evento 

Teen da Igreja Renascer, localizada no Jardim dos Namorados em Salvador, com 

uma apresentação percussiva.  

     O projeto desenvolve habilidades 

musicais com as crianças e adolescentes da 

ONG Junta Salvador - JSPA, localizada no 

bairro de Pernambués, com o objetivo de 

ampliação cultural e de cidadania de crianças e 

adolescentes em situação de risco social. 

     A Moradia e Cidadania/BA iniciou o 

projeto após a visita da Caravana “Eu Faço 

Cultura” da FENAE (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal). Foi entregue instrumentos musicais, em contrato de comodato, 
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para a Instituição JSPA e para o Evento Teen, foi disponibilizado uma van para 

transporte dos alunos. 

 
Alunos do projeto da Moradia e Cidadania/BA partici pam de oficina de 
percussão do “Eu Faço Cultura 2012” 

 

Os alunos do Projeto Ritmos da Vida, desenvolvido pela Moradia e Cidadania/BA, e 

a comunidade de Pernambués participaram de mais uma oficina de percussão do Eu 

Faço Cultura realizada pela FENAE (Federação Nacional das Associações do 

Pessoal da Caixa Econômica Federal).  

     A oficina aconteceu no mês de 

maio/2012, na sede da Junta Salvador 

no bairro de Pernambués, e contou com 

a participação de 40 crianças e 

adolescentes. Dentre os participantes, 

10 foram selecionados para fazer a 

abertura do show de Lulu Santos, que 

aconteceu em junho/2012 na Área Verde 

do Wet’n Wild, em Salvador. 

    O Projeto Ritmos da Vida oferece aulas de percussão para a comunidade do 

bairro de Pernambués, desde a primeira visita do Eu Faço Cultura em 2011.  

 

Alunos de percussão do Projeto Ritmos da Vida/BA pa rticipam da ação 
Quintas do Pôr do Sol 

O Projeto Ritmos da Vida 

desenvolvido pela Moradia e 

Cidadania/BA em parceria com Junta 

Salvador Pernambués em Ação (JSPA), 

realizou nos dias 20 de dezembro, 03 e 

31 de janeiro de 2013 a ação “Quintas do 

Pôr do Sol”, na Praça da Cruz Caída, no 

Pelourinho – Salvador/BA.  
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    Como o nome mesmo diz, a ação acontece sempre às quintas-feiras, às 17 horas, 

quando o sol está se pondo. Os alunos do projeto se reúnem e dão um show de 

percussão, envolvendo todos com um ritmo contagiante. 

    O objetivo do Projeto Ritmos da Vida é ampliar o conhecimento cultural pela oferta 

de introdução à música, por meio percussivo, à comunidade de baixa renda do 

bairro de Pernambués. 

    A Moradia e Cidadania colabora realizando a doação dos instrumentos musicais e 

disponibilizando transporte e lanche para os alunos. 

 

 

Coordenação do Ceará  

Ações desenvolvidas pela Moradia e Cidadania/CE no 1º semestre de 2012  

Com recursos proveniente da Campanha Nota Fiscal, que ocorre por meio de 

captação de notas fiscais, a Moradia e Cidadania/CE conseguiu reformar a quadra 

de esporte do Projeto Filadélfia, que trabalha com jovens de baixa renda do bairro 

Itapery. Essa ação só se tornou possível graças ao envolvimento dos colegas da 

CAIXA que todo mês doam suas notas para um projeto.  

Finalizando o semestre, a ONG doou violões e computadores para o Curso de 

Música e Informática do Projeto Caminho. O projeto acontece no bairro Camará, no 

município de Aquiraz e hoje, atende 30 jovens do sexo masculino. A ONG apoia 

essa iniciativa que cuida de jovens dependentes químicos da região.  

 

Coordenação do Distrito Federal  

Projeto parceiro da Moradia e Cidadania/DF realiza palestras e feira artesanal 

O Projeto Junior Achievement apoiado pela 

Moradia e Cidadania/DF, realizou no dia 28 

de maio de 2012, uma rodada de palestras e 
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uma feira de artesanato, no Centro Cultural do Shopping Conjunto Nacional, em 

Brasília. Pela primeira vez, o evento foi aberto ao público e não somente aos alunos 

participantes do Programa Miniempresa. 

O programa proporciona a estudantes do ensino médio, a experiência prática em 

economia e negócios, na organização e operação de uma empresa. É desenvolvido 

em 15 semanas, em jornadas semanais, com duração de 3h30min, realizadas nas 

escolas, geralmente à noite. Os estudantes aprendem conceitos de livre iniciativa, 

mercado, comercialização e produção. O programa é acompanhado por quatro 

profissionais voluntários das áreas de Marketing, Finanças, Recursos Humanos e 

Produção.  

O projeto tem como objetivo trabalhar o conceito de empresa e suas origens; 

mostrar como funcionam as quatro principais áreas de uma empresa: Marketing, 

Finanças, Recursos Humanos e Produção, controlar a presença nas jornadas, fluxo 

de caixa, compra de matéria-prima, controle de estoque, vendas e produção, 

proporcionar troca de informações e conhecimento da empresa como um todo, 

mostrar os compromissos legais da empresa, referentes aos encargos e impostos, 

não sendo pagos ao governo, mas doados a uma instituição beneficente e envolver 

os participantes em atividades como a rodada de palestras com empresários e feiras 

artesanais. 

Todos os participantes receberam certificado. “O mais interessante foram as 

palestras que me ajudaram a enxergar melhor alguns aspectos sobre a vida 

profissional”, afirmou João Pedro Frade, estudante do Sagrada Família.      

 

Coordenação do Goiás  

Moradia e Cidadania/GO inaugura Projeto Escolinha d e Futebol em Goiânia 

A Moradia e Cidadania/GO inaugurou no dia 

06 de fevereiro de 2012 o Projeto Escolinha 

de Futebol, em parceria com a Associação 
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dos Idosos do Jardim Balneário Meia Ponte e Adjacentes, em Goiânia.  

O projeto tem como objetivo a busca pela socialização, integração e prevenção de 

riscos sociais da criança e do adolescente, bem como universalizar os seus direitos 

e satisfazer suas necessidades e princípios através do esporte, como forma de 

educar. Atualmente, promove a inserção social para 60 crianças e adolescentes de 

baixa renda daquela região. As aulas acontecem semanalmente as segundas, 

quartas e sextas-feiras no período vespertino. “Estamos muito felizes com este 

projeto e gostaríamos de agradecer a ONG Moradia e Cidadania por tornar nosso 

sonho em realidade”, diz Daniela Paula. 

A Moradia e Cidadania/GO é responsável pelo pagamento do professor e aquisição 

de todo material esportivo utilizado nas atividades. 

 

Moradia e Cidadania/GO apoia Curso de Inglês para g uias turísticos do 

quilombo Kalunga 

 Foi inaugurado no dia 17 de fevereiro de 

2012 o Projeto “Inglês para o turismo Kalunga 

- Curso de iniciação ao idioma Inglês”, 

apoiado pela Moradia e Cidadania/GO, 

destinado a qualificar 20 guias turísticos 

pertencentes ao quilombo Kalunga, localizado 

no povoado do Engenho II no município de 

Cavalcante/GO.   

Kalunga é o nome atribuído aos descendentes de escravos fugidos e libertos das 

minas de ouro do Brasil central que formaram comunidades auto-suficientes e 

viveram mais de duzentos anos isolados na região nordeste de Goiás, numa área de 

mais de 230 mil hectares, sendo a maior comunidade de remanescentes de 

quilombos do Brasil. Atualmente é reconhecido como Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural. 
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Este projeto nasceu da necessidade de guias turísticos bilíngües em face da 

crescente presença de turistas estrangeiros visitando o Quilombo Kalunga e região; 

e tem a parceria da Associação do Quilombo Kalunga, da Associação de Guias do 

Quilombo Kalunga e da Petrobrás.  

O projeto tem por objetivo promover:  

- a qualificação no idioma inglês focado no turismo; 

- melhoria educacional e qualidade de vida; 

- geração de trabalho e renda; 

- preservação da cultura e meio-ambiente; 

- sustentabilidade e cidadania.   

A Moradia e Cidadania/GO é responsável pelos custos de pagamento do professor e 

ajuda de custo da coordenação; a Petrobrás e a Associação do Quilombo Kalunga 

pelo material didático e camisetas; a Associação dos Guias Turísticos dos Kalungas 

pela hospedagem, alimentação, coordenação pedagógica e administrativa.   

A ONG agradece aos empregados da Caixa e parceiros pelo apoio e parceria, que 

viabilizaram mais este importante projeto. 

 

Moradia e Cidadania/GO colabora com inauguração de mais duas unidades da 

Biblioteca Cantinho da Leitura 

No dia 22 de março de 2012 a Moradia e 

Cidadania/GO colaborou com a inauguração 

da 4ª unidade da Biblioteca Cantinho da 

Leitura, na Creche Casa da Criança Josefa 

Lopes no Jardim América em Goiânia.  

A biblioteca é fruto da campanha realizada 

junto aos associados e colegas CAIXA que 

contribuíram com dinheiro e doação de livros.  

No dia 09 de outubro, foi inaugurada a instalação da 5ª Biblioteca, no Lar Espírita 

Canuto de Oliveira, em Campinas/GO.       
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Esta ação foi possível graças a colaboração dos associados e colegas da CAIXA 

que doaram 764 livros, gibis e revistas, 

tornando possível a existência de mais esta 

biblioteca, que beneficiará famílias e crianças 

de baixa renda.  

Vale ressaltar o importante trabalho da colega 

da CAIXA, Flávia Duarte F. de Oliveira, pelo 

empenho na implantação desta Biblioteca. 

 

Crianças de projetos da Moradia e Cidadania/GO part icipam da Maratoninha 

2012 

O Circuito CAIXA de Maratoninha etapa Goiânia, foi realizado no dia 21 de outubro 

de 2012 e reuniu quase 1.000 crianças de escolas e entidades municipais no Parque 

Areião em Goiânia.  O Circuito tem como objetivo a inclusão social na prática de 

esportes entre crianças de 6 a 12 anos.  

A Moradia e Cidadania/GO foi representada por 

49 crianças, sendo 15 do Projeto Chiquinho 

(Setor Pedro Ludovico) e 34 do OSCECAJE - 

Obras Sociais Espírita Caminheiros de Jesus 

(Residencial Itaipu). 

Todas as crianças receberam kits com 

camiseta, boné, lanche e uma medalha das 

mãos do ex-atleta olímpico, Claudinei Quirino, 

que apadrinhou o evento. 

 

Novas parcerias marcam o fim de ano da Moradia e Ci dadania/GO 

No dia 05 de dezembro de 2012, a Moradia e 

Cidadania/GO assinou o Termo de 

parceria com a Associação Polivalente São 

José (APSJ). Por meio desta parceria, a ONG 
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fará o repasse mensal de R$ 1.000,00, que serão utilizados na manutenção das 

atividades educativas oferecidas pelo Projeto Profetas do Cerrado, que pertence à 

Associação.  

Este projeto atende 108 crianças e adolescentes de 06 a 18 anos, residentes no 

Setor Santa Cruz, em Goiânia e bairros adjacentes, com atividades sócio-educativas 

no contra turno escolar: reforço escolar, artes, dança, música, canto, esportes, 

língua estrangeira e oficina de cinema. 

Fundada em 1996 a APSJ é uma organização não governamental que tem como 

objetivo promover a participação social e o exercício da cidadania através da 

educação, cultura e capacitação profissional. 

No mesmo dia, a ONG participou de uma reunião com o SENAI – Faculdade de 

Tecnologia Ítalo Bologna, para estabelecer outra parceria com a instituição, com a 

finalidade de oferecer cursos profissionalizantes de costura industrial, modelagem de 

roupas e cortador de tecidos. 

A Moradia e Cidadania/GO também esteve presente na Abertura da Feira da 

Solidariedade 2012, no Centro de Cultura e Convenções prestigiando a 

apresentação do Coral e a Banda Profetas do Cerrado.  

 

Moradia e Cidadania/GO contribui para a formatura d os alunos do Projeto 

Inglês para o Turismo Kalunga 

No dia 15 de dezembro de 2012 foi realizada 

a formatura de 16 alunos do Curso de Inglês 

do Projeto "Inglês para o Turismo Kalunga", 

localizado no povoado do Engenho II no 

Quilombo Kalunga, município de 

Cavalcante/GO. O curso de inglês teve início 

no dia 17 de fevereiro e  totalizou 144h/aulas.  

O Projeto promove a qualificação de guias turísticos além de visar também: melhoria 

educacional e qualificação profissional; geração de trabalho e renda e 

sustentabilidade e cidadania. Conta com a parceria da Moradia e Cidadania/GO, da 
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Associação do Quilombo Kalunga, da Associação de Guias do Quilombo Kalunga e 

da PETROBRÁS. 

 

Coordenação de Mato Grosso  

Moradia e Cidadania/MT participa da Maratoninha CAI XA 

A Moradia e Cidadania/MT participou da 

Maratoninha CAIXA que aconteceu no dia 18 de 

março de 2012. A Associação Beneditina da 

Providência (Projeto Sonha Brasil) do bairro 

Pedra 90 participou do evento levando 80 

meninas para a maratona, a Escola Municipal 

Senador Darcy Ribeiro do bairro Industriário 

levou  de 104 alunos e a Escola Estadual Nadir Oliveira em Várzea Grande com 50 

alunos. 

A Moradia e Cidadania agradece o apoio dos parceiros neste movimento. 

 

Moradia e Cidadania/MT doa camisetas para crianças participantes do Projeto 

Sonha Brasil 

A ONG Moradia e Cidadania/MT doou 140 

camisetas para o Projeto Sonha Brasil, da 

Casa "Irmã Faustina" das Irmãs Beneditinas 

da Divina Providência. As Irmãs Beneditinas 

da Divina Providência acolhem, diariamente, 

em turno contrário ao escolar, 150 meninas 

com idade entre 06 a 18 anos, provenientes 

do Bairro Pedra 90, região periférica e de 

baixa renda do município.  

As meninas têm a oportunidade de participar de oficinas de trabalhos manuais e 

artesanais, reforço escolar, aulas de canto - com aprendizado de instrumento 
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musical, aulas de teatro, dança, atividades de esporte e lazer, e ainda orientação 

sobre saúde, prevenção da gravidez na adolescência e cidadania. Além disso, todas 

recebem uma alimentação reforçada. O projeto conta também com uma biblioteca 

para pesquisas escolares, laboratório de informática e um centro de produção de 

rendas para aproximadamente 100 mães. 

 

Moradia e Cidadania/MT faz doação de uniformes para  creche 

A ONG Moradia e Cidadania/MT doou 90 

uniformes para as crianças da Creche Menino 

Jesus situada no bairro CPA IV 2° Etapa, 

em Cuiabá. 

A creche é uma entidade filantrópica, criada 

há 25 anos e atende atualmente 90 crianças 

com a faixa etária entre 01 e 04 anos em 

período integral.  

Apesar da pouca estrutura física, as crianças recebem 5 refeições diárias: café da 

manhã, reforço às 09:00h, almoço, lanche da tarde, reforço do lanche às 17hs, antes 

do retorno para casa.  

São atitudes como esta que se exerce a cidadania e a solidariedade.     

 

Moradia e Cidadania/MT repassa doação de livros e r evistas para Biblioteca 

Itinerante de Cuiabá 

A Moradia e Cidadania/MT repassou cerca de 900 

livros e revistas, doados pelos empregados CAIXA, 

para a Biblioteca Itinerante "Saber com Sabor". A ação 

visa compor o acervo das unidades localizadas nos 

bairros: Santa Izabel, Dom Aquino, Pedregal, Osmar 

Cabral, Cidade Verde e Praça Clóvis Cardozo - Centro. 

O ônibus itinerante da Biblioteca abriga 2.500 livros e 

percorre diversas unidades de ensino da capital, 
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inclusive escolas da área rural. Entre as obras mais procuradas pelos visitantes 

estão os  conteúdos para pesquisa, trabalhos escolares, literatura brasileira e 

infanto-juvenil. Nos finais de semana, a unidade também recebe estudantes que se 

preparam para concursos e vestibulares.  

Com um acervo de aproximadamente 52 mil livros, distribuídos em sete bibliotecas 

públicas comunitárias, a "Saber com Sabor" é uma opção de lazer e cultura para 

toda a comunidade cuiabana e estudantes da capital. 

 

Moradia e Cidadania/MT repassa instrumentos musicai s para o Instituto 

Ciranda 

 A ONG Moradia e Cidadania/MT repassou 

para o Instituto Ciranda, 23 instrumentos 

musicais sendo eles: violão, cavaquinho e 

bandolim doados pelo Sr. João Batista - 

motorista da Caixa. 

O Instituto Ciranda é uma OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público) criada para desenvolver ações nas 

áreas de educação e cultura, utilizando a música como ferramenta de cidadania. 

O projeto atende regulamente cerca de 200 crianças e adolescentes de baixa renda, 

de diversos bairros de Cuiabá, Várzea Grande e "Baixada Cuiabana". 

 

Coordenação de Minas Gerais  

Moradia e Cidadania/MG apoia ação de integração com  a comunidade 

Quilombola 

Em parceria com a Moradia e Cidadania/MG, 

no dia 05 de fevereiro de 2012, a comunidade 

Quilombola de Três Barras, Buraco e Cubas, 

realizou uma confraternização em 
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comemoração ao reconhecimento como Comunidade Remanescente de 

Quilombolas pela Fundação Cultural Palmares. 

 

A região é carente de serviços básicos como escola, atendimento hospitalar e até 

telefonia. Esta situação agora deverá mudar, pois segundo a Secretaria Nacional de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial uma vez reconhecida, a comunidade tem 

acesso facilitado a diversos programas federais, que incluem médicos de saúde da 

família, eletrificação rural, assistência técnica e oficinas de capacitação profissional.  

A Moradia e Cidadania acompanhará o desenvolvimento desta comunidade no ano 

de 2012 em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, através 

do Núcleo de Estudos Sobre o Trabalho Humano - NESTH e planeja integrar e 

promover diversas oficinas de formação dentre elas: 

• Introdução ao Universo Digital - Inclusão Digital; 

• Produção Multimídia com Software Livre - Elaboração de materias gráficos e 

multimídia para resgate, preservação e difusão da cultura local; 

• Beneficiamento Hardware e Manutenção de Computadores - Prestação de serviços 

em manutenção e reparo de peças; 

• Formação de Redes de Compartilhamento e Difusão de Conhecimentos - 

Formação de redes de relacionamento institucional e atividades empreendedoras. 

Moradia e Cidadania/MG proporciona visita ao Museu Espaço para turma de 

alunos 

No dia 26 de abril de 2012 a turma do Projeto 

de Educação de Jovens e Adultos, 

desenvolvido pela Moradia e Cidadania/MG, 

visitou o Museu Espaço TIM UFMG do 

Conhecimento, localizado na Praça da 

Liberdade em Belo Horizonte.  

Acompanhados pela professora Adriana, eles 

visitaram a exposição de artigos astronômicos 
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e diversas mostras temporárias. 

Os alunos do Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos puderam interagir com 

as peças expostas no museu que tem como temática principal a exploração do 

espaço sideral. 

 

Moradia e Cidadania/MG doa pisos emborrachados para  creche 

A Moradia e Cidadania/MG realizou a doação 

de pisos emborrachados para o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas 

e recreação das crianças da Creche SOS 

(Serviço de Obras Sociais) de São Lourenço, 

entidade que cuida de crianças de várias 

idades. Os pisos servirão como ferramenta 

educacional além de oferecer mais proteção 

para os pequeninos e tranquilidade aos pais. 

Na ocasião, Bianca Aparecida Sacramento, associada da ONG, falou da importância 

da parceria da Moradia e Cidadania com a creche. “Gostaria de agradecer a 

prontidão e tempestividade que fomos atendidos por vocês, realmente são pessoas 

certas no lugar certo, ajudando-nos a ajudar!” 

A Moradia e Cidadania/MG, além de desenvolver projetos que promovam o 

desenvolvimento das comunidades e da população, realiza campanhas e destina 

recursos para outras instituições. 

 

Coordenação de Pernambuco  

Moradia e Cidadania/PE contribui para domingo de so cialização, cultura e lazer   
 

No dia 22 de janeiro de 2012 a Moradia e 

Cidadania/PE, a Caixa Econômica Federal, e 

o Instituto de Desenvolvimento Brasileiro 
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(INDEBRÁS), possibilitaram o acesso da comunidade São Pedro e São Paulo 

(Camaragibe) ao musical CAXUXA, no Teatro Santa Isabel - Recife, dando-lhes uma 

oportunidade de socialização, cultura e lazer. 

Caxuxa é um musical para todas as idades, inserido na programação do 18º Janeiro 

de Grandes Espetáculos. No musical, quatro crianças e um homem, que vivem e 

trabalham na rua, brincam e resolvem sonhar acordados, partindo da ideia de que 

todo ser humano tem sempre o desejo de, em algum momento, se sentir outro, 

metamorfosear-se. 

A alegria tomou conta dos idosos e seus netos, muitos nunca tinham ido ao teatro e 

ficaram maravilhados. Dona Genilda Maria Farias, 62 anos, relata: “É a minha 

primeira vez no teatro e estou me sentindo maravilhada. Achei tudo muito lindo, mas 

mais lindo ainda é a oportunidade de estar aqui”. Já a Dona Cosma Erasma, 63 

anos, disse “Hoje me senti uma rainha, ficamos num local ótimo, me senti uma 

pessoa importante por estar no camarote”. A senhora Edite Nunes, 71 anos, mesmo 

sofrendo de Mal de Parkinson e síndrome do pânico, prestigiou o evento e nos 

relata: ”Estou me sentindo uma menina e adorei o espetáculo. Foi tudo muito bom, 

bom demais. Quero voltar mais vezes!”   

Esta ação se tornou possível graças a parceria da Moradia e Cidadania/PE, CAIXA e 

INDEBRÁS. São através de parcerias como esta que se exerce a cidadania e a 

solidariedade, incentivando a responsabilidade social. 

 

Moradia e Cidadania/PE realiza atividades socioeduc ativas para 256 crianças 

 
A Moradia e Cidadania/PE em parceria com a 

Caixa Econômica Federal promoveu, nos dias 

28, 30 de março e 09 de abril de 2012, uma 

ação do Projeto “Poupançudos nas Escolas”. 

Aconteceram palestras socioeducativas sobre 

educação financeira para incentivar as 

crianças a poupar.  

Foram atendidas com a ação quatro turmas, totalizando 256 crianças. A ação 
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aconteceu em escola pública e privada. A primeira foi a Escola Estadual Nossa 

Senhora de Fátima, localizada no bairro de Afogados e alunos da escola particular 

Apoio, que fica no bairro de Casa Amarela/PE. 

O objetivo foi atender os  alunos do 5º e 6º ano do ensino fundamental, abrangendo 

a garotada com idade entre 9 e 11 anos. Na ocasião, as crianças receberam kits 

escolares com estojo, lápis, caneta, borracha, régua, pipocas, doces e bonecos 

“Poupançudos do Rock” e mascotes da poupança da CAIXA. 

 

Moradia e Cidadania/PE participa de abertura da exp osição de Arte Sacra 

No dia 10 de abril de 2012 foi realizada a 

solenidade de abertura da Exposição de Arte 

Sacra dos artistas Newton Alves e Timóteo, 

com a temática “A Imaginária e sua 

Iconografia”. Participaram do evento 

aproximadamente 1.000 pessoas, entre elas a 

Coordenadora Estadual da Moradia e 

Cidadania/PE, Selda Cabral, que foi citada 

pelo cerimonial.  

A iconografia é uma bela e significativa expressão da religiosidade popular, o artista 

não poupa efeitos nas suas representações que alcançam resultados fantásticos na 

imaginária.  

 

Moradia e Cidadania/PE viabiliza passeio de criança s e adolescentes ao teatro 

A Moradia e Cidadania/PE promoveu a ida de 

crianças e adolescentes do Projeto de 

Percussão Samba de Ladeira, para 

assistirem ao espetáculo “Quem conta um 

conto aumenta um ponto”, na sede do Teatro 

Lobatinho, no Vasco da Gama/Recife. As 

cenas são todas encenadas por bonecos, o 
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que divertiu todas as crianças do início ao fim do espetáculo.  

Esta é uma iniciativa do Projeto Ponto de Cultura Bonecos de Pernambuco, que 

proporciona um pouco de cultura e entretenimento para crianças e adolescentes de 

escolas públicas, privadas e ONG’s. 

 

VII Festival de Música do COEP conta com a particip ação e apoio da Moradia e 

Cidadania/PE 

A Moradia e Cidadania/PE participou 

o VII Festival de Música 2012, organizado 

pelo Comitê das Entidades no Combate à 

Fome e pela Vida (COEP). O evento 

aconteceu no dia 30 de agosto no Parque 

Dona Lindu em Boa Viagem, Recife. Cerca 

de 550 pessoas marcaram presença entre 

estudantes de 12 escolas da rede estadual de 

ensino e demais convidados. A cantora Cristina Amaral acompanhada do músico 

Cláudio Cavalcante e Lourenço Gato levantaram com entusiasmo o astral da 

platéia.    

O Festival faz parte do Projeto “O COEP e a Escola caminhando juntos na 

construção da cidadania” e os temas abordados são os descritos pelo ODM 

(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) que está sempre presente nas músicas 

compostas e interpretadas pelos jovens cantores.     

Como prêmio de participação, os alunos e gestores das escolas receberam 

medalhas, troféus e certificados. As três primeiras escolas colocadas foram:   

• 1º- Escola Estadual Presidente Castelo Branco – Música: Algo errado. Premiação: 

Duas guitarras e um violão. 

• 2º- Escola Estadual Padre Dehon – Música: Futuro Melhor. Premiação: Dois 

Violões. 

• 3º- Escola Estadual Confederação do Equador – Musica: O melhor a se fazer. 

Premiação Duas Gaitas semi profissional e um Violão.   
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O evento contou ainda com a presença de Luiz Henrique de Carvalho - Gerente 

Regional da Superintendência/Recife da Caixa, Selda Cabral – coordenadora 

estadual da Moradia e Cidadania/PE e representante do Conselho Deliberativo do 

COEP, Eli Jonas – da Secretaria de Educação do Estado e Alexandre Sampaio - 

diretor do Parque Dona Lindu.   

 

Moradia e Cidadania/PE doa materiais para seminário s do Projeto Rotary para 

Liderança Juvenil 

A ONG Moradia e Cidadania/PE em parceria 

firmada com o Projeto Seminário Rotary para 

Liderança Juvenil - parte dos programas do 

RYLA (Prêmios Rotary de Liderança Juvenil) 

doa materiais didáticos para 5 seminários 

realizados pelo projeto. 

O primeiro seminário aconteceu no dia 18 de 

agosto de 2012, na Escola Referência em 

Ensino Médio João Bezerra e o segundo, no dia 25 de agosto na Escola N. Srª de 

Fátima, onde os beneficiados eram jovens na faixa etária entre 14 e 21 anos.  

Um dos objetivos do projeto é possibilitar a ampliação de uma educação de 

qualidade tanto no ensino convencional quanto no que diz respeito a princípios e 

valores tais como: cidadania, família, ética, empregabilidade, sustentabilidade, 

desenvolvimento pessoal e coletivo, disciplina, relacionamento multidisciplinar, 

vocações e novas carreiras profissionais, dentre outros. 

A Rotary Clube do Recife Largo da Paz é uma instituição que tem como objetivo 

estimular essas e outras ações que intensifiquem a ideia de cooperação e ética 

profissional dentro e fora do âmbito empreendedor.  

 

Moradia e Cidadania/PE leva crianças e adolescentes  para assistir filmes no 

"Cinema no Ar" 
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 A Moradia e Cidadania/PE esteve presente 

no primeiro dia de sessões do Projeto 

Cinema no Ar. O evento teve início em 

Recife, no Parque Dona Lindu, dias 20 e 21 

de novembro de 2012 e até junho de 2013, 

passará por 62 cidades. O Cinema no Ar, 

conta com patrocínio da Caixa Econômica 

Federal, e traz sessões gratuitas de filmes 

nacionais ao ar livre em todos os estados nordestinos.  

A ONG viabilizou a ida de 50 crianças e adolescentes integrantes do Projeto Samba 

de Ladeira, da comunidade do Alto José do Pinho, para participarem do evento. 

 

Coordenação do Rio Grande do Sul  

Moradia e Cidadania Serra Gaúcha/RS apoia Projeto E scola de Férias em 

Caxias do Sul 

A Moradia e Cidadania/RS por meio do Comitê Serra 

Gaúcha, colabora com a Associação Criança Feliz de 

Caxias do Sul fornecendo recursos para custear parte 

da alimentação das crianças que frequentam o Projeto 

Escola de Férias.   

Com início em 09 de janeiro, a edição de 2012 

acontece em uma área rural de 11.000 metros 

quadrados cedidos em comodato à Associação e 

acontece até o dia 09 de fevereiro. Na Escola de 

Férias as crianças têm oportunidade de ampliar a 

convivência em meio à natureza. Atividades de recreação como banho de piscina e 

futebol de sabão são mescladas com trabalhos de manutenção de uma pequena 

horta e a organização do vestuário pessoal e dos quartos. 

O projeto pretende atender 150 crianças e adolescentes divididos em turmas 

semanais de até 30 integrantes, que são atendidos por 18 funcionários da 
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Associação Criança Feliz e 7 voluntários que se revezam em dois turnos, um diurno 

e outro noturno. 

Conforme o administrador da Associação, Délcio Agliardi, o objetivo central do 

projeto é fazer com que as crianças possam exercitar o direito de brincar, correr e, 

sobretudo, conviver com os colegas. 

 

Projeto apoiado pelo Comitê Regional Norte Gaúcho/R S realiza oficinas 

socioeducativas 

Com o intuito de conscientizar a população, 

contemplando um dos programas de atuação 

do Projeto TransformAção apoiado pela 

Moradia e Cidadania/RS por meio do Comitê 

Regional Norte Gaúcho, estão sendo 

realizadas oficinas de reciclagem em escolas, 

condomínios, empresas, grupos e em 

diversos ambientes públicos do município de 

Passo Fundo. As oficinas, que duram cerca de 1h, são ministradas na perspectiva 

de orientar a comunidade para que aprendam a separar o lixo e participem de 

campanhas de reciclagem de resíduos sólidos e coleta de óleo saturado, auxiliando 

na preservação da natureza e na geração de renda dos associados das associações 

atendidas pelo projeto.  

Nesta perspectiva, no dia 25 de setembro de 2012, foi realizada uma oficina 

socioeducativa com o público beneficiado pelo projeto da Caixa: “Minha Casa, Minha 

Vida”, através de uma iniciativa da Secretaria de Habitação. O principal objetivo 

desta iniciativa é despertar nas famílias a consciência de preservação ambiental 

local, o que pode ser feito dentro de cada residência. A atividade está inserida no 

trabalho social que é desenvolvido com os moradores e para que as atividades 

sejam concretizadas foram adquiridas ainda lixeiras internas e externas pra o 

condomínio. 

As lixeiras internas foram distribuídas para que as 24 famílias atendidas pelo 

programa separem o lixo seco do lixo orgânico, facilitando o trabalho de coleta. 
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Desta forma estarão colocando em prática as iniciativas vistas na oficina. Os 

moradores comprometeram-se, ainda, em receber no condomínio uma bombona 

para coleta de óleo de cozinha saturado, que será encaminhado para a AAMA - 

Associação Amigos do Meio Ambiente. 

 

Comitê Regional Norte Gaúcho/RS participa da 8° edi ção do Projeto Corsan 

nos Bairros 

Incentivando os estudantes da Escola 

Estadual Prestes Guimarães a realizarem 

práticas de preservação ambiental, o Projeto 

TransformAção apoiado pelo Comitê 

Regional Norte Gaúcho da Moradia e 

Cidadania/RS, participou de mais uma 

edição do "Corsan nos Bairros", que 

aconteceu no dia 19 de outubro de 2012, no 

bairro São José, no município de Passo Fundo.  

Realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento, a atividade 

socioeducativa contou com palestras, exposições e brincadeiras desenvolvidas com 

o intuito de conscientizar os alunos e a comunidade local a respeito da importância 

de preservar a natureza e cuidar da água. Ao longo do dia foram desenvolvidas sete 

oficinas sobre a reciclagem para estudantes do 3º ano do ensino fundamental ao 

último ano do ensino médio. As oficinas mostraram dados sobre o consumo regional 

e mundial e as consequências que sua prática desenfreada provoca no meio 

ambiente. Também foram discutidas ações que amenizam o problema e que podem 

ser realizadas pelos jovens dentro de suas próprias casas. Os estudantes ainda 

conheceram um pouco do trabalho do Projeto TransformAção e como podem fazer 

para colaborar com o trabalho de reciclagem dos associados atendidos pelo projeto. 

O Projeto Corsan nos Bairros acontece a cada dois meses em comunidades 

diferentes de Passo Fundo, visando além da conscientização ambiental, esclarecer 

as dúvidas da população sobre a economia da água e o saneamento básico. Das 

oito edições, o projeto participou de quatro e para Cláudia Tainá dos Santos, 
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representante na última edição, a receptividade e o interesse dos alunos em se 

aprofundarem no tema proposto foi o grande destaque: “As atividades são 

essenciais para a educação socioambiental dos jovens, pois além de promover a 

conscientização e mostrar aos alunos a teoria, instiga a discussão em sala de aula e 

incentiva que o conteúdo aprendido seja colocado em prática através de ações 

diárias. 

 

Moradia e Cidadania/RS leva participantes do Projet o Tabor para dia de 

atividades e lazer em sítio 

Em comemoração ao 3° ano de funcionamento do Projeto Tabor (serviço de apoio 

socioeducativo para crianças com idade entre 06 a 14 anos), desenvolvido pela 

Moradia e Cidadania/RS na Casa Brasil, foi 

realizado um dia de lazer junto à natureza no 

Sítio TerraZen, um lugar especial próximo à 

Porto Alegre.  

Com a intenção de entrar em contato com a 

essência do que significa Tabor: 

“acampamento fortificado”, um local seguro, 

de proteção, cuidado e amor - cerca de 30 pessoas entre educadores, 

colaboradores, adolescentes e crianças participaram do evento no dia 18 de outubro 

de 2012, que teve como proposta uma programação rica em atividades junto à 

natureza durante todo o dia.  

No meio da tarde, os participantes deram início a caminhada na trilha ecológica do 

sítio. Com percurso de 1km, passando por horta, campos, matas e até ilha, a trilha 

possui 41 placas educativas, abordando a fauna e a flora da bacia hidrográfica em 

que o TerraZen se localiza, a bacia do Fiuza. Um dos pontos de parada foi a Ilha dos 

Bambus, onde foi feita uma fogueira, toques de tambor e contadas histórias da 

região e seus moradores. 
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Coordenação de Santa Catarina  

Moradia e Cidadania/SC promove Curso de Educação Bi ocêntrica para 
educadores e alunos 

Para reduzir e conter o índice de violência 

escolar entre crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, é 

necessário que haja o desenvolvimento de 

projetos e atividades adequadas. Nesse 

sentido, a Moradia e Cidadania/SC irá 

desenvolver Oficinas de Educação 

Biocêntrica e Biodança para educadores e 

alunos de baixa renda. 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da inteligência afetiva, melhorar 

a autoestima e o fortalecimento da identidade dos participantes, a ONG por meio do 

Comitê Regional Sul – Tubarão, selecionou duas instituições para desenvolver o 

projeto, são elas: COMBENTU - Comissão Municipal do Menor de Tubarão e a 

Escola de Ensino Fundamental Faustina da Luz Patrício, que se localizam na 

mesma cidade.  

 

Moradia e Cidadania/SC doa violões para a Associaçã o Construindo a Paz na 

Escola 

Em novembro de 2012, a Moradia e 

Cidadania/SC doou 10 violões para as aulas 

de música da Associação Construindo a Paz 

na Escola. A Associação atua, desde 2004, 

no campo da educação não formal em 

escolas públicas de Florianópolis/SC. Sua 

principal missão é quebrar o ciclo da violência 

através da promoção da paz, da ética, da 

cidadania, da justiça social, dos direitos humanos e da democracia.  
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Dentre as várias atividades realizadas, as oficinas de arte têm um papel relevante no 

processo ensino aprendizagem, promove aulas de músicas (violão, cavaquinho, 

teclado), teatro, danças e esportes. Ao longo dos anos muitos alunos se destacaram 

e foi criado um coral formado com 100 crianças, atualmente, requisitado pelo poder 

público e privado para apresentações especiais. As aulas são reforçadas com uma 

programação diferenciada por técnicas de interatividade. O interesse dos alunos é 

despertado por meio de sua participação. 

Hoje, o projeto atinge diretamente 890 adolescentes de 07 a 16 anos, beneficiando 

cerca de 3 mil pessoas entre alunos, educadores, familiares e comunidade. 

Coordenação de São Paulo  

Moradia e Cidadania/SP divulga cursos do Projeto No vo Norte em evento 
especial 

No dia 05 de maio de 2012 o Projeto Novo Norte, desenvolvido pela Moradia e 

Cidadania/SP, e o mestre de Capoeira Valdeir, juntamente com sua equipe e alunos, 

participaram da festa de aniversário da Escola Olivia Irene, na Vila Guilherme, em 

São Paulo.  

Veroni Ferreira Hartcopfe, coordenadora do 

projeto, teve oportunidade de apresentar e 

divulgar o trabalho realizado. Após 

apresentação, a procura de pais e alunos 

para inscrições nas atividades foi 

significativa. 

Dentre os cursos mais procurados estavam: 

Inglês, Ballet, Capoeira, Espanhol e Hotelaria, além de atendimento psicológico e 

com florais de Bach.  

 

Projeto Novo Norte, da Moradia e Cidadania/SP inici a aulas de Espanhol 

No dia 19 de maio de 2012 iniciou-se o curso de Espanhol, do Projeto Novo Norte, 

desenvolvido pela Morada e Cidadania/SP. Estiveram presente cerca de 30 alunos 

e, para a alegria dos organizadores vários pais também participaram da aula.  
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Para o Projeto Novo Norte, a presença de pais 

e filhos dividindo o mesmo espaço e o mesmo 

curso, significa a aprovação da comunidade 

nos projetos desenvolvidos pela ONG e a 

confiança nos profissionais.  

 

 

Alunos do Projeto Novo Norte/SP fazem homenagem ao Dia das Mães em 
escola 

  No dia 11 de maio de 2012 os alunos 

das aulas de Capoeira do Projeto Novo 

Norte, da Moradia e Cidadania/SP, 

juntamente com o mestre Valdeir fizeram 

uma apresentação em homenagem ao Dia 

das Mães no Colégio Anésia Sincorá, na 

Vila Guilherme/SP.   

    A participação dos alunos do projeto nas 

escolas tem por finalidade a integração entre a comunidade e as atividades 

desenvolvidas pelo projeto.  

    Entre os convidados estavam mães e estudantes do colégio. 

 

Projeto Novo Norte, da Moradia e Cidadania/SP, real iza evento para encerrar 

atividades do 1º semestre de 2012 

Durante o 1° semestre de 2012, a ONG Moradia e Cidadania/SP através do Projeto 

Novo Norte, desenvolveu diversas atividades, tais como: Curso Preparatório para 

Ingresso em Escola Técnica, Informática, Inglês, Espanhol e Reforço Escolar. Além 

disso, ofereceu também aulas de Capoeira, Balé e Atendimento Psicoterápico, cujo 

fechamento do semestre resultou em um grande evento realizado no dia 30 de junho 

de 2012 na sede do Projeto Novo Norte, com participação ativa da comunidade 

local, instituições parceiras, convidados, voluntários, colaboradores e funcionários. 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

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

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                          

 

                                                                                                                             

42 

A coordenadora do Projeto Novo Norte, Veroni Ferreira Hartcopfe, abriu o evento e 

agradeceu a todos os colaboradores, funcionários, voluntários e parceiros 

responsáveis pelo sucesso do evento. Na ocasião, foram concretizadas novas 

parcerias para o segundo semestre de 2012, 

sendo elas com: o Instituto da Oportunidade 

Social que ministrará na sede do Projeto 

Novo Norte cursos de capacitação 

profissional gratuito, como: ERP Totvs – 

Processos administrativos; Gestão Pessoal 

– Processos de Departamento de Pessoal; 

Automação Comercial – Processos 

Comerciais e CRM – Gestão de Relacionamento com Clientes, onde atenderão 

jovens e adultos. Parceria também com a Intermundial Seguros e Hotéis, que 

ministrará na Sede do Projeto Novo Norte, Curso de Hotelaria para Jovens e 

Adultos, onde os concluintes - com desempenho satisfatório - serão encaminhados 

ao mercado de trabalho. 

 

Moradia e Cidadania/SP leva crianças e adolescentes  para assistir jogo em 

estádio de futebol 

No dia 29 de setembro de 2012 o Projeto Novo Norte, 

desenvolvido pela Moradia e Cidadania/SP, levou as 

crianças e adolescentes com faixa etária entre 02 a 11 

anos ao Estádio do Canindé, em São Paulo, para 

assistir ao jogo da Portuguesa x Atlético Mineiro. Na 

oportunidade, foram presenteadas com o uniforme do 

time da Portuguesa e 11 deles puderam entrar com os 

jogadores em campo.  

 No total, a ONG levou 20 participantes que 

receberam: os ingressos, lanches, refrigerantes e 

uniformes. Como presente do Dia das Crianças, a ONG distribuirá doces e levará 

mais 25 crianças e 8 monitores responsáveis pela segurança delas, para assistir ao 

próximo jogo da Portuguesa x Corinthians. 
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Participantes do Projeto Novo Norte/SP são presente ados com doces e 

lanches na semana do Dia das Crianças 

Os participantes do Projeto Novo Norte, desenvolvido pela Moradia e Cidadania/SP, 

foram contemplados na semana das crianças com sacolas de doces doados por 

Cristiane Gonçalves, que teve conhecimento das ações sociais através do nosso 

site.  

Os 20 jovens do Curso de 

Hotelaria, ministrado no espaço do Projeto 

Novo Norte, participaram de um delicioso 

lanche em um momento de descontração. O 

curso de Hotelaria tem duração de 02 anos e 

tem como objetivo preparar jovens entre 14 a 

35 anos de idade para o mercado 

de trabalho na Copa de 2014. 

A ONG agradece o empenho e a dedicação do voluntário Sr.Maurinei, o parabeniza 

pelos serviços prestados, e convida a todos os interessados para uma visita na sede 

do Projeto Novo Norte.   

 

Moradia e Cidadania/SP incentiva e apoia realização  de exames oftalmológicos 

à população 

No dia 25 de novembro de 2012 o Projeto 

Ver e Viver em parceria com a ONG Moradia 

e Cidadania/SP, proporcionou exames de 

vista à comunidade da Vila Guilherme e 

regiões do entorno - municípios de 

baixa renda da zona norte de São Paulo.  

Mais de 100 pessoas que têm filhos 

participantes do Projeto Novo Norte, desenvolvido pela ONG, passaram por testes 

de acuidade visual aplicados por educadores e profissionais de saúde capacitados. 

O objetivo dessa ação é detectar possíveis alterações na qualidade visual das 

pessoas e determinar as correções necessárias para uma vida saudável. 
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O Projeto Ver e Viver é destinado a toda população que tenha a intenção de efetuar 

exames de acuidade de visão, em seus respectivos ambientes de trabalho, lazer e 

social, por exemplo: Empresas Públicas e Privadas, Organizações, Instituições e 

Escolas. 

Todos os presentes foram privilegiados com os exames refrativos e tiveram a 

oportunidade de comprar seus óculos com preço inferior ao do mercado e dividir em 

pequenas parcelas. 

 

Moradia e Cidadania/SP e Instituto Cooperfort reali zam Oficinas de Educação 

Financeira no CDH-São Mateus 

No dia 06 de outubro de 2012, o grupo de 

mulheres que participam do Projeto Costura e 

Acessórios além de voluntários, 

colaboradores e professores do Projeto 

Centro de Desenvolvimento Humano - CDH 

São Mateus, participaram das Oficinas de 

Educação Financeira ministradas pelo Sr. 

Benedito Carlos Florêncio Silva, do Instituto 

Cooperforte, juntamente com a Coordenadora de Projetos da Moradia e 

Cidadania/SP Silvana Goulart.  

A oficina tem como objetivo debater temas como consumo, produção, trabalho, 

poupança, riqueza, crédito e planejamento financeiro. 

 

3. Geração de Trabalho e Renda 

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

geração de renda. 

Coordenação do Ceará  

Moradia e Cidadania/CE inicia o ano colaborando na realização de cursos 

profissionalizantes 
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A Moradia e Cidadania/CE apoiou diversos 

cursos profissionalizantes no mês de janeiro 

de 2012. São eles: cabeleireiro, manicure e 

pedicure, depilação, artesanato, corte e 

costura. Aulas de violão, teclado e em breve 

também será formada uma orquestra.  

Na área da saúde, com profissionais 

voluntários, aconteceram: atendimento 

odontológico, clínica geral, neurologia, fisioterapia e psicologia. E na área jurídica, 

contam com um advogado. 

Essas realizações se tornaram possíveis graças à parceria da ONG com o Instituto 

Vida Videira. Os cursos acontecem no Centro de Qualificação e Capacitação do 

Instituto. 

 

Moradia e Cidadania/CE colabora positivamente para andamentos de projetos 

No dia 14 de fevereiro, a Moradia e 

Cidadania/CE recebeu a visita do 

coordenador e consultor do SEBRAE/CE  

(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) Sr. Cícero Leonardo. Foi realizada 

uma grande reunião com as mulheres que 

fazem cursos no Centro de Capacitação e 

Qualificação no Instituto Vida Videira no bairro da Sapiranga, onde ficou firmada 

uma parceria. O SEBRAE irá acompanhar e preparar após o término do curso, as 

mulheres para abrir e administrar seu próprio negócio.  

Durante este mês, graças à duas classificadoras de cheques doados pela CAIXA 

como material inservível, o Projeto “O Caminho, Resgatando Vida” será 

expandido. A doação foi vendida para a empresa Recognition e o valor 

repassado para a construção de um alojamento onde receberá mais de 20 pessoas. 

O projeto tem como objetivo contribuir com a recuperação de pessoas dependentes 

de álcool e drogas e atualmente funciona em uma fazenda cedida por um morador 
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da região, localizada no Camará em Aquiraz/CE. Recentemente, a ONG implantou o 

Projeto de Musicalidade e Informática para colaborar na recuperação dessas 

pessoas. 

 

Moradia e Cidadania/CE certifica alunos do Projeto de Capacitação e 

Qualificação Profissional 

A Moradia e Cidadania/CE através do Projeto 

de Capacitação e Qualificação Profissional, 

capacitou para o mercado de trabalho 225 

alunos entre jovens e adultos para atuarem 

nas áreas de: cabeleireira, manicure, 

depilação, informática, hardware, inglês, 

corte e costura e artesanato. 

Os alunos finalizam os cursos aptos para exercerem essas profissões e obterem 

uma renda extra. 

A Moradia e Cidadania realizou o encerramento dos cursos em um evento, que teve 

muita descontração e lazer e agradeceu a todos que colaboraram para o 

crescimento espiritual, físico, emocional e intelectual dessas pessoas. 

 

Coordenação do Espírito Santo  

Moradia e Cidadania/ES é parceira Projeto de Serigr afia em Instituto Sócio-
Educativo 

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 
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geração de trabalho e renda, contribuindo com a reinserção social de jovens 

infratores.  

A nova 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 os "Objetivos do 

Milênio". 

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

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

e análise de mercado, incluindo venda e consumo dos produtos produzidos. 

A oficina de serigrafia é realizada na UNIP desde 2006. A ONG auxilia na doação de 

equipamentos, e materiais para a oficina como canecas, tintas, dentre outros 

acessórios. 

 

 

Moradia e Cidadania/ES retoma atividades do Projeto  Solo Cimento Sonho 

Concreto 

A Moradia e Cidadania/ES em parceria com 

o Instituto Cooperforte e o Ateliê de Ideias, 

retomou suas atividades no dia 14 de maio 

de 2012 parada temporariamente por 

motivos técnicos, e agora conta com uma 

nova funcionária para atuar nas instalações 

da fábrica.  

O projeto tem como objetivo a produção de tijolos ecológicos e a construção de 24 

casas em Vista Dourada, Cariacica/ES, em terreno ao lado da fábrica, para o 

benefício de famílias da região. 
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Coordenação do Goiás  

Moradia e Cidadania/GO apresenta novo projeto em re união na FIEG 

No dia 22 de março de 2012 a Moradia e 

Cidadania/GO participou da reunião na FIEG 

(Federação das Industrias do Estado de 

Goiás) que aconteceu com o objetivo de 

apresentar o Projeto CIDES (Centro de 

Integração e Desenvolvimento) Buritis em 

Aparecida de Goiânia.  

O objetivo do projeto é oferecer cursos de 

costura industrial, corte, modelagem, microinformática, economia solidária e outros 

para geração de renda a jovens e adultos. Serão parceiros da Moradia e Cidadania 

o SESI/SENAI, a Pedreira Izaíra, a Caixa e o SEBRAE. 

 

Moradia e Cidadania/GO firma parceira com o CESAM p ara indicar jovens ao 

mercado de trabalho 

No dia 10 de abril de 2012 a Moradia e 

Cidadania/GO reuniu-se com o CESAM 

(Centro Salesiano de Menor) para 

estabelecer uma parceria com o objetivo de 

indicar adolescentes e jovens aprendizes 

participantes dos projetos sociais de 

qualificação profissional, ao mercado de 

trabalho.  

Adolescentes:  a partir de 15 anos e 03 meses até 15 anos e 11 meses; com renda 

familiar de até meio salário mínimo por pessoa; estar cursando no mínimo o 9º ano 

do ensino fundamental e ter CTPS, CPF e RG. 

Jovens:  entre 18 a 21 anos; com renda familiar de até meio salário mínimo por 

pessoa; ensino médio completo ou cursando; dispensa do serviço militar para 

homens e ter CTPS, CPF e RG. 
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Moradia e Cidadania/GO realiza doação para o Projet o Aprenda Fazendo 

A Moradia de Cidadania/GO colaborou com a 

estruturação do Projeto Aprenda Fazendo, 

realizado em Jardim Luz em Aparecida de 

Goiânia/GO, por meio da doação de 02 

ventiladores e 15 cadeiras de plástico para 

uso das participantes do projeto. 

Esta iniciativa tem como objetivo atender 

mulheres, oferecendo-lhes oportunidades de qualificação profissional, melhoria da 

auto-estima, interação social e melhoria da qualidade de vida, por meio de oficinas 

de artesanato, pintura, crochê, bordado, bijuterias, atividades culturais, 

educacionais, lazer, troca de informações e conhecimentos. 

 

Moradia e Cidadania/GO realiza 1ª formatura para al unos do Projeto CIDES 

Buritis 

A Moradia e Cidadania/GO realizou no dia 20 

de dezembro de 2012, a primeira formatura 

dos 40 alunos que concluíram os cursos de: 

Costureiro Industrial, Cortador de Tecidos e 

Modelista de Roupas, do Projeto CIDES 

(Centro de Integração e Desenvolvimento) 

Buritis - localizado em Aparecida de 

Goiânia/GO. 

O projeto é uma realização da ONG, em parceria com a Pedreira Izaíra, CAIXA, 

SESI/SENAI, Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

SINDCOSTUREIRAS (Sindicato dos Oficiais Alfaiates, Costureiras, Trabalhadores 

nas Indústrias de Confecção de Roupas), SINVEST (Sindicato das Indústrias de 

Vestuário), SINROUPAS (Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas), 

FTIEG (Federação dos Trabalhadores na Indústria), dentre outras instituições.  
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O objetivo é oferecer melhores condições de vida para população baixa renda, 

residentes na região leste de Aparecida de Goiânia, por meio de ações educacionais 

de capacitação profissional (Cursos de Costureiro Industrial, Cortador de Tecidos, 

Modelista de Roupas e Microinformática), empreendedorismo, economia solidária, 

microcrédito, educação financeira, inclusão bancária e biblioteca comunitária. 

 

Coordenação do Maranhão  

Moradia e Cidadania/MA coordena exposição do Projet o Unidos pela Fibra em 

Encontro dos Bancários 

No dia 28 de janeiro de 2012 aconteceu a 

exposição dos trabalhos realizados pela ONG 

Moradia e Cidadania/MA, financiado pelo 

Instituto Cooperforte em parceria com o 

SEBRAE/MA (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) na sede do 

Sindicato dos Bancários. O II Encontro 

Estadual dos Bancários aconteceu de 08h às 

17h e foi representado pela artesã Sheila Maria. O projeto teve início em 2010 e 

possivelmente irá até junho de 2012.   

Durante o encontro, participantes do projeto tiveram oportunidade de vender e 

divulgar seus produtos, além de fazer novos contatos, pois o mesmo tem o 

diferencial que é trabalhar com a fibra do buriti, preservar o meio ambiente, trabalhar 

a conscientização do manejo e replantio desta arvore nativa típica do Maranhão.  

Na oportunidade o representante do Instituto Cooperforte no Maranhão e também 

bancário do Banco do Brasil, Camillo Gomes da Rocha, pôde apreciar e conhecer 

um pouco mais dos produtos confeccionados pelo grupo.  
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Moradia e Cidadania/MA realiza campanha contra viol ência juvenil 

A ONG Moradia e Cidadania/MA em parceria 

com a Pastoral da Juventude realizou nos 

dias 28 e 29 de dezembro de 2011, no salão 

paroquial da Igreja Nossa Senhora dos 

Remédios, em São Luís, o lançamento da 

Campanha “Chega de Violência e Extermínio 

de Jovens” durante o Seminário “A Juventude 

quer Viver”. Aproximadamente 30 jovens de 

ambos os sexos participaram do evento.  

O objetivo do seminário é repassar informações e capacitar jovens representantes, 

para que esses possam dar continuidade a essa campanha, realizando atividades 

dessa natureza com outros jovens e organizações. 

 

Coordenação do Mato Grosso  

Com apoio da CAIXA, Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Reciclagem 
com Plástico 

A Moradia e Cidadania/MT em parceria 

com a CAIXA realizou no período de 18 a 21 

de março de 2013 o Curso de Reciclagem 

com Plástico, que beneficiou cerca de 20 

prestadores de serviços.  

    A reciclagem do plástico é de extrema 

importância para o meio ambiente. Ao 

reciclar, o cidadão contribui com o meio 

ambiente, pois este material deixa de ir para aterros sanitários ou para a natureza, 

deixando de poluir os rios, lagos, solo e matas. Vale lembrar que a reciclagem de 

plástico gera renda para milhares de pessoas no Brasil que atuam, principalmente, 

em empresas e cooperativas de catadores.  A ONG apóia e incentiva ações como 

esta e agradece a todos os envolvidos neste projeto. 
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Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Bijuteria p ara prestadoras de 

serviços 

 A ONG Moradia e Cidadania/MT em parceria 

com a Caixa Econômica Federal realizou nos 

dias 4, 5 e 6 de junho de 2012, Curso de 

Bijuteria para as prestadoras de serviço da 

Caixa. 

As pulseiras coloridas estão em alta e são 

ótimas para deixar o visual mais divertido e 

alegre, e os modelos artesanais em macramê são os mais procurados do momento. 

O macramê é uma técnica que não utiliza nenhum tipo de maquinaria ou ferramenta. 

As pulseiras Shamballa são extremamente lindas e simples de fazer, trabalhadas em 

fio de algodão encerado, fio nude, strass.  No curso foram confeccionadas pulseiras, 

tiaras, gargantilhas, etc, o resultado foi um sucesso. As alunas podem tirar uma 

renda extra com a confecção das bijus. 

 

Moradia e Cidadania/MT em parceria com associações realizam Curso de 

Bordado Bargelo 

Foi realizado pela Moradia e Cidadania/MT, 

entre os dias 06 e 09 de agosto de 2012, o 

Curso de Bordado Bargelo, em parceria com 

Associação Beneficente e Social Menino 

Jesus, no bairro CPA IV 2ª etapa - em 

Cuiabá, para 25 pessoas inscritas. 

Bargelo é um tipo de bordado com padrões 

verticais. Tradicionalmente, o Bargelo é costurado em lã sobre tela, com desenhos 

coloridos e matizes de cor. Os padrões geométricos são mais comuns, mas também 

é possível bordar imagens com esta técnica.  
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De 03 a 06 de setembro de 2012, a ONG em 

parceria com a Associação de Mulheres do 

Bairro Três Barras, também realizou o curso 

para 33 mulheres da comunidade.  

 Na ocasião estiveram presente Juliana Silva - 

Supervisora de Filial e o empregado Caixa 

Lucindo, que apresentaram aos participantes 

o Programa Nacional Crescer - Microcrédito (linha de crédito rápido destinado aos 

empreendedores autônomos ou pequenas empresas interessadas em desenvolver 

seus negócios). 

A ONG em parceria firmada com a CAIXA, também promoveu esse curso para os 

prestadores de serviço e seus familiares, no período de 17 a 20 de setembro. Essa 

ação beneficiou 13 prestadoras de serviço. 

 

Moradia e Cidadania/MT desenvolve Curso de Bordado em Fita para 

prestadores de serviço 

No período de 23 a 26 de outubro de 2012, a 

Moradia e Cidadania/MT em parceria com a 

CAIXA, realizou o Curso de Bordado em Fita, 

beneficiando 16 prestadores de serviços. 

O bordado em fitas é um processo simples de 

executar, basta ter habilidade manual e ter 

em mente com qual motivo ilustrativo quer 

trabalhar. Um dos fatores mais interessantes 

da técnica de bordado em fitas é o fato de que a ilustração pode ser confeccionada 

em alto-relevo. 

Através de uma parceria firmada com a Creche Comunitária Menino Jesus, foi 

possível também realizar este curso para as mães das crianças. O curso foi 

realizado no período de 19 a 23 de novembro e resultou em 23 mães beneficiadas.  



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

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

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                          

 

                                                                                                                             

54 

Este tipo de bordado pode ser aplicado em toalhas de banho, panos de copa, 

enxovais de bebê, confeccionar lindas flores para decorar as toalhas. 

As participantes já saem preparadas do curso, para obterem uma renda extra com 

essa atividade. 

 

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Potes Decor ados no Projeto Caminho 

Entrelinhas 

Para encerrar as atividades 2012 do Projeto 

Caminho Entrelinhas – iniciativa voltada para 

geração de trabalho e renda – a Moradia e 

Cidadania/MT em parceria com a CAIXA 

realizou entre os dias 26 e 29 de novembro, o 

curso de potes plásticos e vidros decorados 

com tecido, beneficiando 18 prestadoras de 

serviço. 

O projeto de potes plásticos decorados agrega muito valor em um simples pote de 

sorvete, que além de ficar muito bonito é útil e o custo de fabricação é baixo. Os 

potes podem ser usados para guardar materiais de costura, equipamentos de 

manicure e tintas, dando ar de requinte, beleza e organização. Eles também podem 

ser utilizados como embalagens para presentes. 

O Projeto Caminho Entrelinhas visa oferecer aos prestadores de serviços 

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 terapia para os beneficiados. 

Coordenação do Paraná  

 

Moradia e Cidadania/PR promove desfile com peças co nfeccionadas em Curso 

de Costura 
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A Moradia e Cidadania/PR em parceria com a 

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 

realiza o Curso de Costura para moradores 

do bairro São Judas Tadeu. As 15 alunas 

desfilaram com as roupas confeccionadas no 

curso, que faz parte do Programa Municipal 

da Economia Solidária.  

As aulas do Projeto “União Viva, Costurando um Mundo Mais Justo” acontecem na 

sede da ONG Centro Integrado de Psicologia e Psiquiatria, e as máquinas de 

costura foram cedidas pela Moradia e Cidadania/PR.  

 

Moradia e Cidadania/PR apóia a realização da I Feir a de Economia Solidária da 

PUCPR 

De 28 a 30 de novembro de 2012, a Rede Marista de Solidariedade, do Grupo 

Marista, promoveu juntamente com a Moradia e Cidadania/PR e membros da 

coordenação do Fórum Paranaense de Economia Solidária (FPES), a I Feira de 

Economia Solidária da Pontifícia Universidades Católica do Paraná (PUCPR). 

A feira tem por objetivo disseminar informações sobre o movimento de Economia 

Solidária no Brasil, desenvolver ações de apoio à Campanha pela aprovação da Lei 

de iniciativa popular por um Brasil Justo e Sustentável - Lei de Economia Solidária, 

além de um espaço para comercialização de produtos e serviços realizados por 

grupos/empreendimentos que trabalham na perspectiva da EcoSol e que fazem 

parte do FPES. 

Com a Campanha pela Lei, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) 

mobiliza a população para reconhecer no Brasil o direito ao trabalho associado e a 

economia solidária como forma de organização digna do trabalho. A meta foi 

recolher aproximadamente um milhão e trezentas mil assinaturas. A Rede Marista 

de Solidariedade, com o objetivo de contribuir para alcançar essa meta, realizou a 

campanha durante a feira, que contou também com palestras e debates. 
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Coordenação de Santa Catarina  

Moradia e Cidadania/SC é parceira do Projeto "Mulhe res de Pano - Costurando 

Sustentabilidade" 

A Moradia e Cidadania/SC através do Comitê 

SR Norte estabeleceu uma parceira com a 

Associação das Artesãs da Costura Mulheres 

de Pano, a qual foi criada pelo incentivo 

socioeducacional e ambiental do Projeto de 

Extensão Universitária: “Costurando 

Sustentabilidade” da Instituição de Ensino 

Superior TUPY – SOCIESC de Joinville/SC, 

coordenado pela Professora Daniela Janaína Pereira Miranda. Este projeto tem 

como objetivo promover a extensão universitária interdisciplinar, ou seja, incentivar 

por meio da gestão do conhecimento e da educação empreendedora, apresentar 

conceitos bases da sustentabilidade promovendo a compreensão e a importância da 

geração de renda fundamentada por base da economia solidária. As oficinas e 

palestras vão orientar e estimular as mulheres do bairro Morro do Meio na criação de 

sacolas, bolsas, tapetes, aventais, cortinas, bonés e outros produtos de retalhos e 

materiais reciclados, a fim de auxiliá-las em sua economia domiciliar.  

A Moradia e Cidadania contribui com o aluguel do espaço, na doação de 25 

computadores para o Curso de Inclusão Digital para os jovens da comunidade, na 

articulação com a prefeitura local e CRAS para a doação de um terreno para a 

construção da sede através do Projeto Mãos a Obra. 

Além da consultoria de comunicação e marketing a ONG firmou um protocolo com a 

Mesa Brasil - SESC para fornecer lanches ás senhoras do Projeto Mulheres de 

Pano. 

A proposta do Projeto “Costurando Sustentabilidade” é atender mulheres de 18 a 50 

anos, desempregadas ou com turno de 20hs de trabalho, independente de seu nível 

de escolaridade que estejam interessadas em aprender, capacitar-se no corte e 

costura e participar das oficinas de extensão universitária sob o tema de 

responsabilidade socioambiental.    
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Coordenação de São Paulo  

Moradia e Cidadania/SP apoia projeto de microcrédit o para a geração de renda 

No dia 2 de fevereiro de 2012, a Moradia e 

Cidadania/SP com o Projeto Centro de 

Desenvolvimento Humano - CDH São 

Mateus iniciou a parceria com a GIPSO 

(Gerência de Programas Sociais), atuando 

com os Agentes de Microcrédito Juliana 

Castro Costa e Willian da Silva Ferrari, que 

pertencem à equipe do supervisor Rogério 

Alexandre Sachitti.  

Na oportunidade, os agentes foram recepcionados pela coordenadora Silvana 

Goulart, da Moradia e Cidadania. 

O objetivo da parceria é possibilitar aos beneficiários, familiares e parceiros que 

participam das atividades desenvolvidas no projeto, a oportunidade de realizar seus 

objetivos como empreendedores, utilizando a linha de crédito viabilizado por meio do 

Microcrédito. 

Sendo assim, a Moradia e Cidadania segue em frente atingindo sua meta no que diz 

respeito à geração de renda. 

 

Projeto da Moradia e Cidadania/SP fornece bolsas pa ra o 11° Congresso 

Internacional de Educação da LBV 

No dia 22 de março de 2012, a Gerente de 

Assuntos Institucionais Diva Dias e a 

Coordenadora de Projetos Silvana Goulart, 

da Moradia e Cidadania/SP, receberam no 

Projeto Centro de Desenvolvimento Humano 

– CDH São Mateus as representantes da 
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Legião da Boa Vontade (LBV), Sra. Márcia Porto, Sra. Denise Malite Viotto e a Sra. 

Elizabete Aparecida de Andrade Santos.   

Durante o encontro foram tratados  assuntos relativos ao 11° Congresso 

Internacional de Educação da LBV, que tratará do tema: “Avaliação: uma visão além 

do intelecto”,  que acontecerá em São Paulo nos dias 27, 28 e 29 de junho. 

Foi acordado que a Moradia e Cidadania/SP por meio dos Projetos CDH – São 

Mateus e CDH – Cecom fornecerão 500 bolsas confeccionadas com banners para o 

Congresso, em contrapartida serão ofertadas vagas para participação nos dias do 

evento, bem como um espaço para a divulgação da ONG e comercialização de 

bolsas e artesanatos produzidos nos projetos. 

 

 

 

Moradia e Cidadania/SP parceira do Projeto Quintal das Crianças inauguram 

Oficina de Bolsas 

No dia 09 de maio de 2012 aconteceu a inauguração da Oficina de Bolsas, do 

Projeto Quintal das Crianças, desenvolvido através da parceria firmada entre a 

Moradia e Cidadania/SP (Projetos CDH – São Mateus e CDH – Cecom) e a 

Associação Maria Flos Carmeli.  

Desde 2011 o projeto atende crianças, 

adolescentes e seus respectivos familiares 

residentes na região da Baixada do Glicério, 

em São Paulo. As bolsas são confeccionadas 

com banners publicitários e as aulas são 

ministradas pela professora Natalícia 

Quimello que atua nos Projetos CDH – 

Centro de Desenvolvimento Humano. Os resultados são surpreendentes e deixa 

todos os participantes e professores contagiados com a oficina. “É emocionante ver 

as peças já produzidas pelas alunas, o aprendizado já vem trazendo resultados", 

afirma Natalícia. 
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A Moradia e Cidadania foi representada pela Gerente Estadual de Relações 

Institucionais, Diva Dias e a Coordenadora de Projetos Silvana Goulart. 

 

Moradia e Cidadania/SP distribui bolsas de lona na 5° Primaverana Billings 

No dia 23 de setembro de 2012 aconteceu a 

5ª Primavera na Billings, uma realização do 

Movimento Paulista. A Moradia e 

Cidadania/SP foi representada pela 

Coordenadora de Projetos Silvana Goulart e 

os colaboradores dos Projetos Centro de 

Desenvolvimento Humano - CDH São Mateus 

e CECOM, Sandra Ramos, Oscar Oliveira e o 

professor de capoeira Chiquinho.  

Realizado no início da primavera por associações, entidades, ONGs, órgãos 

públicos e empresas, o Primavera de Billings visa ressaltar a consciência sobre a 

preservação ambiental, principalmente dos mananciais e reservatórios de água, e 

chamar a atenção da sociedade para uma mudança de hábitos que se traduz em 

redução de impactos ambientais e melhoria de qualidade de vida.  

Durante o evento, a ONG distribuiu bolsas confeccionadas com o reaproveitamento 

de lonas publicitárias produzidas pelo grupo de mulheres que participam da Oficina 

de Costuras e Acessórios. Quem participou, pôde conferir também a Oficina de 

Jornal e a apresentação do grupo de capoeira, além da participação da equipe que 

atua com o Microcrédito na zona sul, além de outros parceiros. 

 

Coordenação de Tocantins  

Moradia e Cidadania promove cursos em 05 municípios  tocantinenses 

Comunidades dos municípios de Palmas, 

Miranorte, Miracema, Gurupi e Rio dos Bois 

receberam cursos do Projeto Espaço Cidadão 
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Itinerante, desenvolvido pela Moradia e Cidadania em Tocantins. 

As oficinas de produção de papel reciclado, peças com EVA, decoração de potes 

com tecido chita, bordado em ponto russo e bordado vagonite, aconteceram nos 

meses de maio e junho, com a parceria de Igrejas e Prefeituras locais. 

A mobilização de parcerias favorece a realização das ações, pois envolve as 

entidades de apoio com a disponibilização da infra estrutura local e a mobilização da 

comunidade. A Moradia e Cidadania/TO contribui com os materiais utilizados no 

curso e as instrutoras voluntárias atuam como coordenadoras e facilitadoras para a 

disseminação dos conhecimentos teóricos e práticos. 

Foram capacitadas 59 pessoas, principalmente mulheres de baixa renda, que 

relatam a pretensão de continuar a produção, como alternativa de complemento da 

renda familiar. Para facilitar a comercialização e divulgação dos produtos, aconteceu 

em Rio dos Bois no dia 14 de junho de 2012, uma feira comunitária com a parceria 

da Secretaria Municipal da Agricultura, SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), PETI (Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil) e ONG Moradia e Cidadania. 

“Posso dar meu depoimento do quanto essas iniciativas são importantes, porque fui 

aluna em um curso da ONG e hoje ajudo a capacitar outras pessoas utilizando o que 

aprendi” diz Terezinha Costa, instrutora voluntária e coordenadora de ação social da 

Igreja Presbiteriana 305 Sul, em Palmas/TO. 

 

Moradia e Cidadania/TO leva cursos oferecidos no Pr ojeto Espaço Cidadão 

Itinerante para o Movimento Semear 

A Moradia e Cidadania/TO integrou o 

Movimento Semear realizando curso de 

maquiagem, bombons de chocolate e 

preparação de produtos de limpeza, ações 

desenvolvidas pelo Projeto Espaço Cidadão 

Itinerante, na cidade de Miracema, em 

Tocantins.  
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As ações aconteceram de 24 a 27 de julho de 2012, na Escola Municipal Vilmar 

Vasconcelos Feitosa, e foram articuladas pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que 

ofereceu gratuitamente à população da cidade: atendimento médico e odontológico, 

consultoria jurídica, emissão de documentos, capacitação para o trabalho, escola 

bíblica de férias, bazar solidário e atividades de educação e cultura. Cerca de 100 

voluntários e mais de mil pessoas foram atendidas com os serviços e atividades 

disponíveis. 

Nos cursos promovidos pela Moradia e Cidadania/TO, com o apoio da coordenadora 

voluntária Terezinha Costa, foram beneficiadas 65 pessoas. Os produtos elaborados 

nas atividades práticas (bombons de chocolate e produtos de limpeza) são 

distribuídos entre os participantes, que também recebem orientações e incentivos 

para iniciarem atividades produtivas, visando o complemento da renda familiar. 

 

Moradia e Cidadania/TO realiza Oficina de Culinária  para comemoração do Dia 

das Crianças 

Aconteceu no dia 10 de outubro de 2012, 

uma Oficina de Culinária para equipe de 

servidores e moradores da comunidade do 

entorno do Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) Ciranda Cirandinha, na quadra 

504 Sul, em Palmas. A ação faz parte do 

Projeto Espaço Cidadão, realizada pela ONG 

Moradia e Cidadania/TO em parceria com o 

CMEI.   

O evento contou 34 participantes sob a coordenação voluntária da orientadora 

educacional da instituição e resultou na disseminação da técnica de caramelizar 

maças do amor, como oportunidade de geração de renda além de ter a produção 

direcionada para a comemoração do Dia das Crianças. 

Foram produzidas e distribuídas cerca de 300 maças do amor, em uma 

programação repleta de atividades lúdicas e educativas, cinema, lanche, pipoca e 

brincadeiras diversas. 
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A Moradia e Cidadania/TO forneceu o material para a realização da oficina e os 

adereços necessários para a comemoração. A coordenadora educacional Beatriz 

Hirsch avaliou positivamente a ação, agradeceu e manifestou interesse em continuar 

a parceria com a ONG com projetos voltados para educação e geração de renda. 

 

Moradia e Cidadania/TO contribui para realização de  Oficina de Decoupage na 

APAE de Guaraí 

O Projeto Espaço Cidadão, desenvolvido pela 

Moradia e Cidadania/TO, realizou de 19 a 22 

de novembro de 2012, uma oficina de 

reciclagem de latas, vidros e madeira, 

utilizando a técnica de “decoupage”, na 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), na cidade de Guaraí, 

Tocantins. 

A técnica consiste na arte de decorar utilizando colagens de recortes de papel. Na 

oficina foram reutilizadas latas e vidros que foram transformados em objetos de 

decoração e para outras utilidades. 

Participaram 21 pessoas, dentre professores, pais e alunos da associação, e o 

material produzido foi destinado à comercialização em bazar comunitário, para 

ajudar a custear as despesas da instituição.  

A soma de parcerias foi fundamental para a concretização da ação: A ONG Moradia 

e Cidadania/TO contribuiu com os insumos para a realização da oficina (colas, 

tintas, tecidos etc), o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural remunerou 

a instrutora e a APAE disponibilizou o espaço e mobilizou os participantes. 

A instrutora Neuzivan Duarte ressaltou que “houve bastante envolvimento de todos 

os participantes e o projeto foi muito importante porque resultou em oportunidade de 

geração de renda para a instituição, além de contribuir para a motivação e 

integração da comunidade local”. 
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Como resultado da excelente qualidade dos produtos confeccionados, a APAE 

recebeu encomendas de 50 latas decoradas com motivo natalino, durante a 

realização da oficina. 

 

4. Apoio às Cooperativas de Catadores de Materiais 

Recicláveis 

Coordenação de Goiás 

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 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. 
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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 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 realiza Encontros de Capacit ação para gestores de 
cooperativas 

 
Nos dias 19 de janeiro e 01 de 

fevereiro de 2012 aconteceram os 

Encontros de Capacitação do Plano de 

Articulação em Rede, que contou com 

a participação de representantes das 

Cooperativas de Catadores de 

Materiais Recicláveis.  
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    Esses encontros fazem parte da 2ª fase do Projeto Cooperar, da Moradia e 

Cidadania/GO, em que serão ministrados cursos de qualificação para os gestores 

destas cooperativas. 

 

Moradia e Cidadania/GO participa do encontro de for mação de gestores e 
contribui para a construção de galpão da Cooperativ a  

No dia 28 de março de 2012 

aconteceu no 1º andar do Ed. Sede da 

Caixa em Goiânia, o 9º encontro de 

Formação e Qualificação dos gestores 

das Cooperativas de Catadores de 

Materiais Recicláveis, coordenado 

pela Moradia e Cidadania e pela 

Universidade Federal de Goiás.  

     O objetivo dos encontros é o 

aumento da renda familiar dos participantes. Atualmente, 11 cooperativas e 1.600 

pessoas são beneficiadas. 

     No dia 01 de abril de 2012, a ONG doou 300 unidades de marmitex de isopor 

para Cooperativa Shekinah (catadores de materiais recicláveis), que serviu para a 

arrecadação de recursos por meio de almoço beneficente para  construção do 

galpão para triagem dos materiais recicláveis. 

 

Moradia e Cidadania/GO apóia a realização do II Enc ontro de Catadores de 
Materiais Recicláveis 

A Moradia e Cidadania/GO apoiou financeiramente e operacionalmente a 

realização do II Encontro Estadual dos Catadores de Matérias Recicláveis do Estado 

de Goiás, que aconteceu em 31 de 

março de 2012 no Auditório da 

Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Goiás. No encontro, 

estiveram presentes 233 participantes 
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entre catadores, técnicos e agentes sociais de Goiânia e do interior do Estado de 

Goiás.  

     O objetivo do evento é a qualificação, eleição dos representantes do MNCMR 

(Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis) e a elaboração das 

reivindicações junto ao Estado para garantia de maior autonomia e condições 

adequadas para exercer a profissão de catador e catadora. 

 

Moradia e Cidadania/GO qualifica catadores e firma parceria para capacitar 

agricultores  

      No mês de maio de 2012 a Moradia e Cidadania/GO realizou mais uma reunião 

com os catadores de materiais recicláveis do Estado de Goiás, com o intuito de 

promover qualificação profissional, estruturação das cooperativas e estabelecimento 

de uma rede de comercialização de seus produtos, com a finalidade de aumentar a 

capacidade de produção e renda.  
  

    Esta é mais uma ação do Projeto 

Cataforte/Cooperar que a ONG administra em 

parceria com a UFG (Universidade Federal 

de Goiás) e a Fundação Banco do Brasil. 

  

    No mesmo mês, duas reuniões 

aconteceram com a CONAB (Companhia 

Nacional de Abastecimento). O objetivo dos 

encontros era estabelecer uma parceria para oferecer capacitação profissional para 

agricultores familiares em Goiás e a doação de alimentos às famílias de baixa renda 

das comunidades em que a Moradia e Cidadania/GO atende. 

 

 Moradia e Cidadania/GO e parceiros entregam casas p ara famílias de 
catadores 

Por meio da articulação entre a Moradia e Cidadania/GO, a CAIXA, o Banco do 

Brasil, a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, o Governo do  Estado de 

Goiás e o Governo Federal, está tornando-se realidade a construção de 64 casas no 
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bairro Retiro do Bosque,  em Aparecida de 

Goiânia. A iniciativa visa  beneficiar as 

famílias de Catadores de  Materiais 

Recicláveis, que estão se mudando da 

“invasão” Vale do Sol, ao lado do aterro 

sanitário de Aparecida de GO.     

     É uma conquista que lhes dá dignidade 

e inserção social.  

 

Moradia e Cidadania/GO colaborou para que catadores  de Materiais 
Recicláveis participassem da Rio+20 

A Moradia e Cidadania/GO contribuiu financeiramente para que 40 Catadores 

de Materiais Recicláveis do Estado de Goiás participassem da Rio+20. 

    A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, 

teve como objetivos: discutir a agenda mundial do desenvolvimento sustentável para 

as próximas décadas; assegurar um comprometimento político renovado para o 

desenvolvimento sustentável e abordar os desafios novos e emergentes; viabilizar a 

transição para uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e 

da erradicação da pobreza. 

    O MNCR (Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis) de Goiás 

participou do evento em encontros com catadores de outros Estados, palestras e 

debates na Cúpula dos Povos.   

   Os objetivos desta participação foram: 

qualificação em cooperativismo, 

conhecimento de experiências exitosas, 

fortalecimento da categoria, recebimento 

de caminhões para coleta e discussão 

sobre políticas de manejo do lixo urbano. 

    A  ONG participa ativamente em Goiás 

da estruturação das cooperativas e da qualificação dos catadores, visando aumentar 

a renda familiar, inclusão social e a preservação ambiental. 
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Moradia e Cidadania/GO realiza doação para Moviment o de Catadores e 

participa de inauguração de farmácia 

No dia 18 de outubro de 2012 a Moradia e Cidadania/GO doou um 

computador, uma impressora, uma estante de aço, cinco armários baixos, 13 mesas 

e 116 cadeiras para a Sede do Movimento Nacional de Catadores de Materiais 

Recicláveis - MNCR, localizado no Setor Jardim Petrópolis em Goiânia.         

    A ONG participa ativamente em Goiás da 

estruturação da Sede do MNCR e da 

qualificação dos catadores visando o aumento 

da renda familiar, inclusão social e 

preservação ambiental. 

 No dia 26 de outubro, a ONG participou da 

inauguração da Farmácia Fitoterápica Botica 

Langerton Neves da Cunha. O objetivo da 

farmácia é beneficiar a comunidade local e bairros vizinhos. 

    O Projeto Abrigo de Luz, conhecido como Vida e Luz é uma sociedade civil, 

religiosa e filantrópica, que tem como objetivo a prática da caridade como dever 

social e princípio da moral cristã, como exercício pleno da solidariedade e respeito 

ao próximo. O projeto está localizado em Aparecida de Goiânia, no Bairro Madre 

Germana I. 

Moradia e Cidadania/GO articula parceria entre a CA IXA e Cooperativas de 
Materiais Recicláveis 

A Moradia e Cidadania/GO colaborou na articulação da parceria entre a 

CAIXA e as Cooperativas de Materiais Recicláveis de Goiânia e Aparecida de 

Goiânia, para tratar da distribuição dos materiais recicláveis descartados das 

unidades CAIXA, em reunião realizada no dia 06 de novembro de 2012.  

    A coleta seletiva solidária da CAIXA, 

baseada no trabalho cooperativo e 
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voluntário, tem dentre seus objetivos a adequada destinação de materiais 

recicláveis, bem como contribuir para a geração de trabalho e renda dos 

cooperados. 

      Assim, as cooperativas ficarão responsáveis por retirar os materiais recicláveis 

das unidades, beneficiando-se da venda destes produtos. 

 

Coordenação de Pernambuco 

Moradia e Cidadania/PE implanta no Fórum de Olinda coleta seletiva de papéis 

No dia 21 de maio de 2012 a Moradia e Cidadania/PE em convênio com o Tribunal 

de Justiça/PE realizou a implantação de coleta seletiva de papéis no Fórum de 

Olinda. O Juiz do Fórum realizou a 

abertura da solenidade que contou com 

apresentações sobre coleta seletiva e 

responsabilidade socioambiental, 

ministradas pelo Gestor do Núcleo de 

Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade do TJPE e pelo Gerente 

Administrativo e Financeiro da ONG, 

André Felipe. Estiveram presentes 30 

representantes de cada Núcleo de Gestão do Fórum de Olinda, onde receberam em 

mãos as urnas coletoras de papéis.  

    A Moradia e Cidadania/PE viabilizou a presença de um Arte Educador com fins de 

sensibilização dos gestores, sorteio de brindes institucionais e artesanais de 

recicláveis. 

 

 

Coordenação do Rio Grande do Sul 
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Comitê Serra Gaúcha/RS entrega equipamentos de prot eção individual para 

recicladores trabalharem 

A Moradia e Cidadania, através do Comitê Regional Serra Gaúcha/RS fez a 

entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os trabalhadores da 

Associação de Recicladores e Carroceiros 

Aeroporto (ARCA) de Caxias do Sul. O 

evento do dia 05 de abril de 2012 faz parte 

do Projeto Arca em Desenvolvimento. A 

solenidade foi no pavilhão de reciclagem e 

contou com a presença da coordenadora do 

Comitê Serra Gaúcha/RS, Débora Bolzzoni, 

do Secretário de Desenvolvimento da 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Guilla 

Sebben, e do representante da Companhia 

de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) Tiago Tessari, além dos 

trabalhadores da ARCA. 

    Débora Bolzzoni falou sobre a importância de utilização dos EPI para a 

manutenção da saúde e da capacidade laboral dos trabalhadores da reciclagem. 

Ressaltou ainda a necessidade de que os equipamentos sejam efetivamente usados 

pelos recicladores a fim de justificar o investimento da ONG Moradia e Cidadania 

Serra Gaúcha. 

    O secretário Guilla Sebben parabenizou a Moradia e Cidadania e a Caixa 

Econômica Federal pela iniciativa e disse que a parceria está transformando a Arca 

em uma reciclagem modelo no município. Falou sobre o cercamento do barracão e a 

instalação da esteira como melhorias importantes que já foram alcançadas, mas 

ressaltou que é preciso melhorar ainda mais as condições de trabalho dos 

recicladores. 

    O Assessor de Relações Comunitárias da Codeca, Tiago Tessari, informou que 

nos últimos seis anos a coleta de material reciclável passou de 40 para 90 toneladas 

diárias em Caxias do Sul. Ele apontou que este crescimento só foi possível porque 

houve o trabalho conjunto efetuado pela Codeca (empresa pública municipal que faz 
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a coleta de lixo na cidade), as 12 associações de recicladores existentes em Caxias 

e a população do município. O resultado obtido com esse esforço transformou 

Caxias do Sul em uma das cidades que mais recicla no país. 

    O presidente da Arca, Juarez Neto, assinalou que o apoio da ONG tem sido muito 

importante para a associação. Ele conta que o cercamento do pavilhão evitou que 

estranhos revirassem o material que estava no pátio e que agora o uso dos 

equipamentos de proteção, além de aumentar a segurança, vai padronizar a 

vestimenta dos trabalhadores. Segundo Juarez, isso “dá mais presença, fica mais 

bonito” e conclui: “Isso pra gente é muito importante”. 

    A ação teve continuidade no dia 11 de abril, quando o técnico em segurança do 

trabalho da Codeca, Arno Varlei Quevedo, fez uma palestra sobre a correta 

utilização dos equipamentos de segurança e também sobre a importância da 

utilização desses equipamentos no trabalho com reciclagem de resíduos. Os 

materiais entregues para cada um dos 24 recicladores da Arca foram: 02 guarda-pós 

(um manga curta e outro manga longa), 02 luvas estilo vaqueta, 01 botina de couro e 

óculos incolor de proteção. 

Coordenação de Santa Catarina 

Moradia e Cidadania/SC estabelece parceria com Muse u do Lixo para 

consultoria e desenvolvimento de projetos 

A Moradia e Cidadania/SC firmou uma parceria com o Museu do Lixo de 

Florianópolis com o objetivo de promover projetos de geração de trabalho e renda, 

utilizando materiais recicláveis - destinados à homens e mulheres desempregados 

e/ou sem qualificação profissional; e desenvolver novos projetos voltados à 

educação ambiental para alunos das escolas de Santa Catarina. Dessa forma, a 

ONG prestará consultoria para que o Museu possa concorrer a editais, além de 

colaborar na gestão dos projetos sociais.  

O Museu do Lixo é um espaço destinado à educação ambiental, especificamente 

voltado à destinação de resíduos sólidos. Suas instalações são mantidas pela 

Companhia de Melhoramento da Capital (COMCAP). Coordenado pelo artista 

plástico Valdinei Marques, conhecido como "Neiciclagem", dono de uma peculiar 
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criatividade e sensibilidades, possui uma visão de sustentabilidade notável. Sua 

equipe é formada por jovens que promovem o envolvimento com os visitantes, 

desde uma conversa informal de conscientização à apresentações de teatro e 

visitação ao Museu. Criado em 25 de setembro de 2003, por um grupo de 

trabalhadores do serviço de varrição da COMCAP, o Museu recebe 9 mil visitantes 

por ano entre turistas brasileiros e estrangeiros e comunidade local, sendo que a 

maior parte dos visitantes são alunos e professores de todo o Estado de Santa 

Catarina. 

    Os interessados em conhecer o Museu do Lixo, deve agendar sua visita pelo pelo 

telefone: (48) 3338-3031, ele fica localizado no Centro de Triagem de Resíduos 

Sólidos da COMPAC - Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, 71 – 

Itacorubi/Florianópolis. 

Coordenação de Tocantins 

Catadores com apoio da Moradia e Cidadania/TO confe ccionam pastas para 

Conferência de EcoSol 

A Moradia e Cidadania/TO participou nos dias 24 e 25 de agosto de 2012, da 

Conferência Estadual de Economia Solidária, em Palmas, cujo o tema era 

“Economia Solidária: bem viver, cooperação e autogestão para um desenvolvimento 

justo e sustentável”.  

As pastas utilizadas no evento foram 

produzidas em uma oficina de papel 

reciclado, pelas mulheres da Cooperativa de 

Produção de Recicláveis do Tocantins - 

COOPERAN. A ação faz parte do Projeto 

Catadores Amigos da Natureza, realizado 

através de parceria firmada entre a ONG e a Cooperativa de Catadores. O projeto 

tem o objetivo de contribuir com melhorias na organização e estruturação do grupo e 

realizar capacitação, visando agregar valores aos produtos recicláveis e, 

consequentemente viabilizar geração de renda aos catadores de Palmas. 
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Estavam presentes no evento, e foram escolhidos como delegados para participar 

da V Plenária Nacional de Economia Solidária, que acontecerá em dezembro, a 

coordenadora da estadual da Moradia e Cidadania/TO, Silvana Reis e, como 

suplente de empreendimento, o representante da COOPERAN, Otacílio Martins. 

    O evento também contou com o apoio da Caixa Econômica Federal que dentre 

outras contribuições, forneceu as canetas para complementar o material entregue 

aos participantes. 

Apoio às ações de Segurança Alimentar e Nutricional  – 
Programa Fome Zero 

Coordenação de Goiás 

Moradia e Cidadania/GO recebe doações de alimentos e repassa para 
instituições e famílias 

A Moradia e Cidadania/GO recebeu da Superintendência Regional Sul de 

Goiás, a doação de 114kg de alimentos, 

arrecadados junto aos participantes da 

palestra “Atendimento como foco principal” do 

Programa de Qualificação do Atendimento da 

CAIXA.  

    A ONG também recebeu a doação de 660 

kg de feijão do Programa Mesa Brasil, ligado 

ao SESC  (Serviço Social do Comércio). 

    Esses alimentos foram para as instituições Abrigo de Luz (que atende 260 

famílias no Setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia) e Comunidade 

Terapêutica Conhecer a Cristo (que atende mulheres com dependência química e 

suas famílias – localizado no Setor Novo Horizonte em Goiânia/GO). 

    No dia 13 de abril de 2012, o Sindicato dos Contabilistas no Estado de Goiás 

doou 72 kg de alimentos, arrecadados através de parceria com a GIFUG - Gerência 

de Filial Fundo de Garantia/GO. Desses, 27,5kg foram doados a duas famílias de 

baixa renda e os demais alimentos foram repassados a duas instituições parceiras. 

    A Moradia e Cidadania agradece a todos os colaboradores por estas ações.   
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Coordenação de Santa Catarina 

Moradia e Cidadania/SC firma parceria com o Program a Mesa Brasil 
 
A Moradia e Cidadania/SC estabeleceu uma parceria com o SESC (Serviço 

Social do Comércio) através do Programa Mesa Brasil. Esta parceria vai beneficiar 

as associações, as ONGs e nossos parceiros. O programa visa distribuir alimentos 

para os participantes das ações apoiadas pela Moradia e Cidadania. 

 

    Os projetos beneficiados nesta primeira etapa são: A Revolução dos Baldinhos 

em Florianópolis, o Projeto de Musicaterapia como prevenção da violência escolar, 

Associação Construindo Paz na Escola, a Associação Mulheres de Pano em 

Joinville com os projetos Costurando Sustentabilidade, Inclusão Digital e Mãos a 

Obra e a Oficina Pet Shop da Associação do Panaguamirim em Joinville. Já na 

segunda fase os projetos beneficiados serão da região de Chapecó e Blumenau. 

 

    Esta parceria vai além da distribuição de alimentos aos participantes dos nossos 

projetos, as nutricionistas e assistentes sociais promovem ações educativas e de 

conscientização, realizam palestras para difusão de conhecimentos sobre temas 

diversos na área de saúde e alimentação. 

 

   A missão do Programa Mesa Brasil é contribuir para a segurança alimentar e 

nutricional dos indivíduos em situação de maior vulnerabilidade, por meio da doação 

de alimentos, da promoção de ações educativas e da responsabilidade 

compartilhada entre doadores, entidades sociais e voluntários em todos os estados 

onde o SESC atua. 

 

    O principal objetivo é criar uma rede de solidariedade e combate a fome e ao 

desperdício de alimentos. 

 

    Confira um filme do programa Mesa Brasil no endereço: http://youtu.be/-tR-

Pn4_gi8 

  

3.3 Seminários, mobilizações e eventos 
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Coordenação do Ceará  

Moradia e Cidadania/CE realiza Dia da Cidadania par a comunidades de baixa 
renda  

A Moradia e Cidadania/CE organizou o Dia 

da Cidadania, ação que acontece uma vez 

por mês e atende seis comunidades de baixa 

renda, oferecendo serviços como: manicure, 

cabeleireira, atendimento médico e 

odontológico - com palestra e distribuição de 

escova e creme dental, palestra sobre 

primeiros socorros e emissões de 

documentos, como Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Certidão de 

Nascimento.  

Mensalmente, são levados profissionais de cada área para realizarem essas ações à 

comunidade. 

 

Projetos desenvolvidos em parceria com a Moradia e Cidadania/CE participam 

do Carnaval de Fortaleza 

No mês de fevereiro de 2012, a Moradia e 

Cidadania/CE participou e contribuiu com 

muita alegria e animação, para a festa de 

encerramento de férias na comunidade do 

Sapiranga, em Fortaleza. Para as crianças 

tinha diversão com palhaços e distribuição de 

pipocas e bombons, para os pais, teve 

cuidados com a saúde, medição de pressão e 

exame de diabetes. 

Durante todo o mês, os preparativos para o desfile de carnaval seguiam a todo 

vapor. A Banda ACAS, apresentou-se no bairro Dias Macedo e na abertura do 

carnaval na Domingos Olimpio, projeto parceiro da ONG. 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

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

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                          

 

                                                                                                                             

76 

A Rainha eleita do Carnaval de Fortaleza por dois anos consecutivos, 2010 e 2011, 

foi do Grupo Arte Popular de Fortaleza, projeto desenvolvido em parceria com a 

Moradia e Cidadania.  Este ano fez parte dos blocos carnavalescos os jovens, 

Elaine, Flôr, Ivanildo, Fabrício e Ênio, todos integrantes do grupo.  

A equipe da Moradia e Cidadania/CE ficou muito feliz e orgulhosa pelos 

participantes que se dedicaram e deram o melhor em cima dos blocos. 

 

Moradia e Cidadania/CE participa de atividades cult urais no 1º semestre de 

2012  

A Moradia e Cidadania/CE participou do 

Festival Passo de Arte juntamente com o 

Grupo Arte Popular de Fortaleza – grupo 

classificado para representar o Ceará na 

cidade de Indaiatuba/SP nas categorias: 

Melhor Grupo Popular, Melhor Grupo da 

Noite e Dança Livre.  

 

No mês de maio, a ONG homenageou as mães economiárias em várias agências e 

unidades da CAIXA pelo seu dia, com apresentações dos grupos de dança e 

músicos da instituição.  A coordenadora e 

coreógrafa do Grupo Arte Popular de Fortaleza, 

Sandra Veloso, recebeu o Prêmio de 

Responsabilidade Cultural.  

Em junho, a Moradia e Cidadania/CE esteve 

presente no encerramento do FENDAFOR – 

Festival Internacional de Dança de Fortaleza e 

Itinerante do Ceará, onde contou com uma 

série de apresentações e espetáculos, com uma programação recheada de oficinas, 

cursos e mostras de vídeo-dança, onde mais de 60% dos bailarinos são de baixa 

renda. 
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Nas Festas Juninas, a ONG participou de vários festivais com os grupos mantidos 

pela instituição. A ONG foi classificada em: melhores indumentárias e melhor enredo 

com o Grupo “Comade Filó” da comunidade do Pirambú. E para homenagear os 100 

anos de Luiz Gonzaga, a Moradia e Cidadania levou grupos de dança para 

apresentar em algumas agências da CAIXA.  

 Coordenação do Espírito Santo  

 Moradia e Cidadania/ES participa Do V Seminário do s Voluntários 

No dia 18 de maio de 2012, a Moradia e Cidadania/ES esteve presente no V 

Seminário dos Voluntários da Associação Feminina de Educação e Combate a 

Câncer (AFECC). O evento, com o tema “Fortalecendo Vínculos”, foi realizado no 

Hotel Four Towers, na Praia do Canto, em Vitória/ES, das 08h às 17h30h, e contou 

o patrocínio da CAIXA. 

A intenção do seminário foi aprofundar as reflexões sobre o compromisso e a 

responsabilidade dos voluntários. Temas importantes como sustentabilidade e 

espiritualidade, experiências do trabalho voluntário, entre outros assuntos, foram 

abordados de forma a enriquecer ainda mais a questão do voluntariado 

desenvolvido no Terceiro Setor ou em ONG's. Além de promover uma nova 

aprendizagem no ser voluntário. 

Moradia e Cidadania marca presença no 34° Simpósio Nacional dos 
Economiários Aposentados CAIXA 

A Moradia e Cidadania/SP junto com a Moradia e Cidadania/ES participaran 

do 34° Simpósio Nacional dos Economiários Aposentados e Pensionistas da 

CAIXA/FUNCEF (Fundação do Economiários Federais), em Aracruz/ES, no período 

de 14 a 18 de outubro de 2012. A ONG esteve representada pela Gerente de 

Relações Institucionais de São Paulo, Diva Dias e a Coordenadora de Projetos, 

Silvana Goulart; juntamente com o coordenador do Espírito Santo, Roberto 

Paradizzo, e a Auxiliar Administrativo e Financeiro, Joseane Bernardes. A cerimônia 

de abertura contou com representantes da Diretoria da FUNCEF, FENACEF 

(Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da CAIXA), 

FENAE (Federação Nacional das Associações do Pessoal da CAIXA ), e 

representantes da CAIXA.  
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    Diva Dias e Silvana Goulart 

desenvolveram ações de relacionamento 

prestando informações sobre as ações 

desenvolvidas pela instituição nos stands da 

FENACEF, FUNCEF, COOPERFORTE e 

FENAE, e distribuíram material promocional. 

    Na oportunidade houve o lançamento da Cartilha "Sexo não tem Idade", que tem 

como objetivo informar e sensibilizar sobre os riscos das doenças sexualmente 

transmissíveis, principalmente a AIDS na 3ª idade. 

    Durante o evento, os representantes da ONG participaram do lançamento do 

Portal de Aprendizagem para Aposentados da Universidade CAIXA no stand da 

FUNCEF. 

    A Moradia e Cidadania/SP ofertou 56 bolsas confeccionadas com 

reaproveitamento de lonas publicitárias que foram sorteadas durante as plenárias e 

apresentação da CAIXA  e da FUNCEF, o que possibilitou a divulgação 

do trabalho desenvolvido pela Coordenação da Moradia e Cidadania em São Paulo, 

com grupos de mulheres que participam dos Cursos de Corte e Costura e 

Confecção de Bolsas e Acessórios. 

 

Moradia e Cidadania/ES participa de confraternizaçã o do Dia dos Aposentados 
do AEA 

A Moradia e Cidadania/ES esteve presente no dia 24 de janeiro de 2013, no 

almoço de confraternização em comemoração ao Dia Nacional dos Aposentados, 

promovida pela Associação dos Economiários Aposentados da Caixa (AEA) do 

Espírito Santo no clube Álvares Cabral, em Vitória. O objetivo da presença, além de 

prestigiá-los, foi aumentar o número de 

associados, que por conseqüência fortalece 

as atividades sociais.  

     A iniciativa obteve um retorno 

positivo, com a adesão de 15 novos 
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aposentados a ONG e promessas de novos voluntários a atuarem nos projetos e 

ações sociais da Moradia e Cidadania. Cada novo associado foi presenteado com 

uma caneca de porcelana, com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

 

Coordenação de Goiás  

Moradia e Cidadania/GO contribui com Encontro de Fa mília em comemoração 

ao Dia das Crianças 

No dia 12 de outubro, a ONG colaborou para 

a realização do I Encontro de Família do 

Grupo Abrigo de Luz do Setor Madre 

Germana I, em comemoração ao Dia das 

Crianças na Chácara Laje, em Inhumas/GO.  

O evento contou com a presença de 147 

convidados, que no decorrer do encontro, 

todos participaram de atividades esportivas, 

recreativas e educacionais - palestras sobre relacionamento entre pais e filhos, 

convivência em comunidade e uso de entorpecentes. 

 

Moradia e Cidadania/GO se apresenta no Fórum Nacion al de Assistência 
Social 

A Moradia e Cidadania/GO participou do Fórum Nacional de Assistência Social 

(FNAS), que aconteceu no dia 28 de novembro de 2012. Na oportunidade, a 

representante da ONG Silvana Coimbra, Gerente Estadual de Projetos Sociais, 

apresentou os projetos da coordenação, 

deixando abertas possíveis parcerias com 

instituições interessadas. 

O FNAS articula organizações da 

sociedade civil e movimentos sociais que 

se mobilizam pela defesa incondicional dos 
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direitos sociais da seguridade social universal e da política de Assistência Social 

como direito e como dever estatal. É um espaço plural, destinado ao permanente 

acompanhamento da Política de Assistência Social que diante das atuais e 

constantes mudanças nas legislações, busca novas adequações à realidade. 

 

Coordenação de Mato Grosso  

Moradia e Cidadania/MT participa da V Plenária Loca l de Economia Solidária 
em Cuiabá 

 A ONG Moradia e Cidadania/MT esteve 

presente na V Plenária Local de Economia 

Solidária que a aconteceu no dia 6 de julho 

de 2012, no auditório do Centro de Pastoral 

do Migrante, em Cuiabá.  

As plenárias são espaços privilegiados de 

discussão e definições sobre diretrizes 

políticas, com o encontro daqueles que constroem o movimento de Economia 

Solidária em cada canto deste país. 

O encontro aprofundou o debate acerca da Economia Solidária como estratégia de 

desenvolvimento territorial, sustentável, diverso e solidário, como opção de 

organização popular e luta emancipada dos trabalhadores associados. 

O Fórum Regional de Economia Solidária, respaldado pelo FBES (Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária), é um instrumento de movimento de Economia Solidária, um 

espaço de articulação e diálogo entre os diversos atores e movimentos sociais pela 

construção da Economia Solidária no país.  

 

Coordenação do Maranhão e Minas Gerais  

Moradia e Cidadania participa da V Plenária Naciona l de Economia Solidária  
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A Moradia e Cidadania participou da V 

Plenária Nacional de Economia Solidária 

realizada pelo Fórum Nacional de Economia 

Solidária – FBES no período de 09 a 13 de 

dezembro de 2012, no CTI em Luziânia/GO.  

O tema tratado este ano foi Economia 

Solidária: bem viver, cooperação e 

autogestão para um desenvolvimento justo e 

sustentável, conta com os seguintes conteúdos para suas discussões e elevação da 

política de economia solidária. 

Representado a Moradia e Cidadania estiveram presentes Eunice Costa, Auxiliar 

Administrativo e Financeiro do Maranhão e membro da comissão ampliada de 

organização da plenária (representante do FEESMA - Fórum Estadual de Economia 

Solidária do Maranhão) e Manuel Alejandro, Gerente Estadual de Projetos de Minas 

Gerais. 

O Maranhão contou com alguns grupos de empreendimento de Economia Solidária 

para participar da Amostra da Feira e um dos grupos que se destacaram foi o 

Projeto Unidos Pela Fibra, que é desenvolvido pela Moradia e Cidadania/MA com o 

patrocínio do Instituto Cooperforte, além de contar com o apoio do SEBRAE/MA e da 

Coordenação Estadual de Economia Solidária. 

A V Plenária Nacional de Economia Solidária teve como objetivo amadurecer as 

práticas do “bem-viver, cooperação e autogestão para o desenvolvimento justo e 

sustentável”, além de debater suas ações para o próximo triênio. Contou ainda com 

a participação de diversos movimentos sociais, como catadores, feministas, 

quilombolas, indígenas, agricultores, representantes de pontos de cultura, 

pescadores para a construção de uma economia mais justa, através da abordagem 

do tema bem-viver.  

 

Coordenação de Minas Gerais  

ONG Moradia e Cidadania/MG é premiada nacionalmente  
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O Projeto Rede de Conhecimentos Livres 

(RCL) desenvolvido pela Moradia e 

Cidadania/MG, se destaca pelos excelentes 

trabalhos como rede de articulação e 

fortalecimento de instituições sociais, para 

oferta de capacitação em TI (Tecnologia da 

Informação), e apoio para inserção de 

pessoas no mercado de trabalho e ao 

empreendedorismo, atuando em áreas de risco de Belo Horizonte. Nesse sentindo, 

a RCL inova na atuação como uma rede de formação social e um instrumento de 

reinserção de equipamentos obsoletos para o sistema atual no ciclo produtivo, 

contribuindo na inclusão social e profissional de crianças, jovens e adultos para uma 

sociedade mais sustentável.  

Este projeto da Moradia e Cidadania/MG 

estava concorrendo à edição 2012 do Prêmio 

Telecentros Brasil, desenvolvido pela 

Associação Telecentros de Informação e 

Negócios (ATN), e no dia 26 de outubro foi 

premiada na categoria Inovação em 

Sustentabilidade Econômica. A premiação 

visa também identificar, valorizar e dar 

visibilidade às iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico 

regional.  

A solenidade de entrega do Prêmio foi realizada em Brasília, no dia 22 de novembro, 

no Auditório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Moradia e Cidadania/MG apoia a realização de worksh op em Belo Horizonte 

A Associação Telecentro de Informação e 

Negócios – ATN em parceria com a IBM e 

com apoio da Alavanca Social, da ONG 

Moradia e Cidadania/MG e da KNH Brasil 
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promoveu o Workshop Boas Práticas na Gestão de Organizações Sociais no dia 30 

de outubro de 2012.  

O treinamento, que contou com a participação de diversas organizações da grande 

Belo Horizonte, foi gratuito e teve como objetivo aprimorar o conhecimento das 

Organizações do Terceiro Setor em conteúdos de gestão, além de promover a 

conexão, o intercâmbio das melhores práticas e oportunidades de networking entre 

as instituições. 

A Moradia e Cidadania agradece a participação e envolvimento de todos para a 

realização deste importante evento. 

 

Coordenação de Pernambuco  

Evento cultural promovido pelo Projeto Eu Faço Cult ura tem apoio e 

participação da Moradia e Cidadania/PE 

A Moradia e Cidadania/PE em parceria com a 

APCEF/PE (Associação de Pessoal da 

CAIXA) apoiou o Projeto Eu Faço Cultura que 

trouxe à Recife várias atividades como 

oficinas gratuitas para ONGs, escolas e 

centros comunitários. A programação cultural 

aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro de 

2012 e contou com Oficinas de Percussão no 

Espaço Maria Helena Marinho, bairro Recife. As aulas foram abertas para a 

comunidade, onde cerca de 10 crianças e adolescentes participaram do Movimento 

Pró Criança e Rotary, aprendendo ritmos como galope, afoxé e frevo.  

A programação contou ainda com os shows do grupo Titãs e das bandas Os Batatas 

e Marambais no dia 20. Durante o evento foram feitas doações de alimentos não 

perecíveis, totalizando 124 kg, os quais foram coletados pela ONG Moradia e 

Cidadania/PE e doados para a Pastoral da Criança (Matriz de Cajueiro), na 

comunidade Miguel Arraes. 
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Esse ano o projeto fez homenagem ao cantor e compositor Luiz Gonzaga que 

completaria 100 anos. O estudante Djair Junior, 20 anos, relatou a importância do 

evento o qual lhe trouxe maior experiência com a música e oportunidade de 

conhecer músicos como da banda Marambais. Djair foi indicado pela ONG e pelo 

Rotary para participar do projeto e ficou bastante satisfeito.  

 

Moradia e Cidadania/PE participa da Semana de Ciênc ia e Tecnologia do 

Instituto Federal de Pernambuco 

Entre os dias 15 e 19 de outubro de 2012, a 

Moradia e Cidadania/PE participou da IV 

Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto 

Federal de Pernambuco (IFPE), Campus 

Ipojuca. O evento contou com a participação 

de 15 idosas do grupo de pastoril do Centro 

Cultural e Social Severinos, que tem parceria 

com a ONG em diversos projetos sociais 

realizados na sede, localizada em Ouro Preto – Olinda.  

A apresentação do pastoril aconteceu no dia 17, com a presença de funcionários da 

CAIXA Ipojuca. A Moradia e Cidadania/PE viabilizou transporte e lanche para o 

grupo. A senhora Severina Agmar, fundadora do Centro Cultural, relatou a 

importância do evento que recebeu os convidados muito bem e reuniu diversos 

grupos de arte popular. 

 

 

Moradia e Cidadania/PE leva crianças para participa rem de eventos culturais 

A Moradia e Cidadania/PE participou do Concerto Didático da Orquestra 

Criança Cidadã dos Meninos do Coque, realizado no dia 21 de novembro de 2012, 

na Caixa Cultural Recife. A ONG viabilizou a ida de 73 crianças e adolescentes, 

integrantes do Centro Cultural e Social 

Severinos e do Grupo Caboclinho 
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Canindé, respectivamente. O Concerto Didático tem o intuito de desmistificar a 

música clássica e erudita, variando as formas de apresentar as composições às 

crianças. Os integrantes da Orquestra apresentaram o seu repertório com a regência 

do Maestro Lanfranco Macelletti.  

    No dia 29, a ONG esteve presente no espetáculo "Pindorama, Caravela e 

Malungo", com o grupo Quadro de Cena. O espetáculo é uma viagem pelo universo 

da colonização do Brasil, com contos de origem moura, africana e portuguesa. É 

recomendado para todas as idades e tem um papel lúdico, pois trata das relações 

étnicas no processo de formação do país, com uma linguagem clara e um cenário 

rico em detalhes. Diante da semana de apresentações, mobilizamos as entidades, 

escolas e parceiros para ver o trabalho mais recente do grupo. 

    A Moradia e Cidadania/PE viabilizou a ida de 48 crianças e adolescentes, 

integrantes do Grupo Caboclinhos Canindé, localizado em Camaragibe/PE, para 

participarem do evento, contribuindo assim para o enriquecimento da cultura desses 

jovens. 

Coordenação de Piauí  

Moradia e Cidadania/PI participa de apresentação da  Gincana Desafio de 

Transformação 

A Moradia e Cidadania/PI participou da apresentação dos oito projetos que 

concluíram as cinco etapas da Gincana Desafio de Transformação, estratégia 

idealizada pela Câmara Estadual de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. É 

uma gincana comunitária, que mobiliza 33 municípios do Piauí, além da capital. 

Cinquenta equipes, nas quais estarão envolvidos líderes comunitários, grupos, 

associações, escolas e profissionais, serão submetidas aos critérios de uma banca 

avaliadora, que receberá semanalmente os relatórios das tarefas desenvolvidas. 

    Proposta e articulada pelo Governo do Piauí, a gincana tem como objetivo 

identificar grupos comunitários mobilizados e articulados nas redes sociais para 

atuar no combate às drogas nas comunidades através de suas potencialidades e 

talentos. 
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    Cada gincana deve resultar em um projeto social, que fará com que os 

membros de cada comunidade percebam que possuem potencial para mudar a 

realidade e para criar espaços seguros de convivência. Foram inscritos 22 

microprojetos, sendo que apenas oito concluíram as etapas e receberam 

premiações no valor de R$ 800,00 até R$ 1.500,00 a serem aplicados nas ações 

sociais dentro das comunidades, são eles: 

• Teresina - Ação Ecaridade – São João; 

• Teresina – Sorrindo para a Vida – Vila Nova Parnaíba; 

• Teresina – Jovens em Ação – Ilhotas; 

• Água Branca – Construindo Laços Afetivos; 

• Amarante – Voo dos Gansos; 

• Inhuma – Comunidade Ativa; 

• Floriano – Ação Formação; 

• Olho D`Água do PI – Equipe Ligados. 

   A ONG já entrou em contato com o grupo Ação Formação de Floriano, para tentar 

firmar uma parceria nos próximos meses. 

 

Coordenação do Rio Grande do Sul  

No Dia dos Aposentados Projeto Casa Brasil/RS reali za Feira do Artesanato na 

APCEF 

A Moradia e Cidadania/RS participou do evento em comemoração ao Dia Nacional 

dos Aposentados, que aconteceu no dia 24 de janeiro de 2013, na sede Ipanema da 

APCEF/RS (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal). A ONG apoiou 

a realização da Feira do Artesanato.  

As artesãs “Mulheres Guerreiras”, beneficiadas pelo Projeto Casa Brasil, 

desenvolvido pela ONG em Porto Alegre, divulgaram seu trabalho e comercializaram 

seus produtos. Um momento foi disponibilizado para fala da coordenadora da Casa 

Brasil, Vera Mena Barreto e do 

coordenador de Economia Solidária e do 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

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

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                          

 

                                                                                                                             

87 

projeto, João Carlos Pereira Junior que fizeram uma apresentação sobre o projeto e 

suas atividades. As artesãs deram depoimentos sobre o aprendizado do curso e 

como esta iniciativa melhorou sua autoestima e autoconfiança; além de aumentar a 

renda de suas famílias. 

Participaram do encontro cerca de 20 mulheres do grupo Mulheres Guerreiras, seis 

grupos da Economia Solidária - participantes do Fundo Tchê Solidário e do Fórum 

Metropolitano de Economia Solidária; e ainda aposentados da CAIXA e seus 

familiares. 

O artesanato foi muito elogiado e vários aposentados sentiram-se motivados a visitar 

a Casa Brasil para conhecer o projeto e, futuramente se voluntariar. 

A Moradia e Cidadania agracede a APCEF/RS pelo espaço disponibilizado no 

evento. 

 

Moradia e Cidadania/RS se apresenta em Fórum Social  Temático realizado 
para os aposentados da CAIXA 

 

O Projeto Casa Brasil, cuja gestão é da Moradia e Cidadania/RS, foi 

apresentado a mais de cem empregados aposentados da CAIXA no Fórum Social 

Temático, realizado pela APCEF/RS (Associação do Pessoal da Caixa Econômica 

Federal) no dia 23 de janeiro de 2012. 

    A ex-conselheira deliberativa e uma das dirigentes da Casa Brasil, Beatriz Maria 

Berghahn, escreveu o livro Me Toque que trata sobre temas sociais e psicológicos, 

no qual descreve ações desenvolvidas neste projeto social executado por 

empregados da CAIXA e associados da Moradia e Cidadania. O tema Casa Brasil 

junto com os princípios de cidadania que Herbert de Souza, o Betinho, estipulou em 

1993 ao criar os Comitês de Ação e 

Cidadania, pautaram a apresentação.  

    Beatriz Berghahn convidou os 

presentes a se engajarem nas ações de 

voluntariado desenvolvidas pela Casa 
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Brasil, bem como estruturarem outros projetos de Inclusão Social em suas cidades. 

    Muitos associados da APCEF/RS manifestaram-se satisfeitos com as informações 

recebidas sobre a Moradia e Cidadania, alguns revelando surpresa e satisfação com 

este exercício de cidadania e oportunidade de combate à redução das 

desigualdades sociais.   

 

Participação da ONG Moradia e Cidadania no Fórum So cial Temático 2012 

 A ONG Moradia e Cidadania, numa iniciativa do Coordenador Estadual/RS, 

Artur Ferreira, esteve presente no Fórum Social Temático 2012 (FST), inserido no 

Fórum Social Mundial, promovendo em parceria com a CAIXA, Governo do Estado 

RS e Secretaria Geral da Presidência da República, dois painéis com os temas 

“Experiências de participação” e “Objetivos de Desenvolvimentos do Milênio (ODM)”, 

nos dias 26 e 27 de janeiro de 2012. 

    O tema principal do Fórum foi “Crise 

Capitalista, Justiça Social e Ambiental”, 

com programação construída a partir 

das atividades propostas pelos 

movimentos coletivos e organizações da 

sociedade civil. 

    O evento contou com a presença da 

Presidente Executiva da ONG, 

Terezinha Martins Parreira, dos Conselheiros Fiscais Nacionais Laurêncio Korbes e 

Lauri Ely, dos Coordenadores Estaduais, Selda Cabral (PE), Marco Antonio 

Gonçalves(SP) Rosaura de  Couto (SC) e Jussara Giani(DF) e do Gerente de 

Administração e Finanças (DF) Fausto Oliveira. 

    No dia 26, a Moradia e Cidadania apresentou no painel Experiência de 

Participação, o Projeto Casa Brasil, implantado em Porto Alegre/RS. 

    No dia 27, teve um painel dos “Objetivos de Desenvolvimentos do Milênio – 

ODMs”, onde foram discutidas formas de promoção efetiva dos compromissos 

sociais e ambientais, assumidos pelo Brasil junto às Nações Unidas, com a 
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participação do Secretário Nacional de Estudos e Projetos Político-Institucionais da 

Presidência da República, Wagner Caetano, que explicou sobre a necessidade de 

se promover ações em âmbito  municipal, para que o país tenha um 

desenvolvimento local e efetivo, que alcance inclusive os moradores dos municípios 

mais pobres do país. 

    Fernanda Corezola, representante do Ministério de Desenvolvimento Agrário, 

falou sobre os Territórios da Cidadania e a relação entre desenvolvimento e a 

pobreza rural. 

     O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, representado por Davi Luiz Schmidt, 

apresentou seu Plano plurianual 2012-2015 e os Objetivos do Milênio. 

    A representante do Consejo Internacional Del Foro Social Mundial Articulación 

Feminista e professora da Universidade de Lima-Peru, Virgínia Vargas, destacou 

que “para alcançar a equidade de gênero e o sucesso da presença feminina nos 

parlamentos é preciso preparar a mulher para a gestão pública”. 

    O evento contou, ainda, com a contribuição dos representantes da Prefeitura 

Municipal de Paulista/PE, Prefeitura Municipal de Canoas/RS, Coordenador 

Estadual de ODM’S, Rede Nacional de Orçamento Participativo; Conselhos 

Regionais de COREDES do RS; ONG Viva La Cidadania/Colômbia, Posse no 

Conselho de Economia Solidária do RS. 

    Na oportunidade a Moradia e Cidadania tomou posse no Conselho Estadual de 

Economia Solidária/RS, em cerimônia presidida pelo Governador do Estado, Tarso 

Genro, no dia 26, no Palácio Piratini. 

    O Conselho Estadual, composto por membros da Administração Pública e da 

Sociedade Civil, entre eles a ONG Moradia e Cidadania, representada pelo 

Coordenador Estadual/RS, Artur Ferreira Almeida e a Gerente Estadual de 

Administração e Finanças,  Aline Moraes,  tem como principal função a busca pelo 

consenso em torno de políticas e ações destinadas ao fortalecimento da economia 

solidária no Estado. 

 

Coordenação de Santa Catarina  
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Moradia e Cidadania/SC participa do Fórum Mundial d a Educação 

A Moradia e Cidadania/SC participou do 

Fórum Mundial da Educação, realizado em 

Florianópolis entre os dias 28 de maio e 01 

de junho de 2012. 

A ONG faz parte da coordenação da Feira de 

Economia Solidária, um dos eventos 

importantes do Festival Mundial de 

Educação. Além de fazer parte da coordenação, também contribuiu com um stand 

que será representado pelo Projeto Mulheres de Pano, da cidade de Joinville.  

Durante e após este evento, a Moradia e Cidadania/SC pretende contribuir no 

processo de organização e viabilização do Projeto Economia Solidária como 

membro na coordenação do Fórum de Economia Solidária em Santa Catarina. 

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.  

Moradia e Cidadania/SC é certificada por desenvolve r projetos pautados nos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

  No dia 27 de novembro de 2012, a Moradia e Cidadania/SC foi certificada, no 

encerramento do II Simpósio Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

por desenvolver projetos pautados nos 

ODM. O evento aconteceu no auditório da 

CELESC (Centrais Elétricas de Santa 

Catarina), na capital Florianópolis.  

    Representando a coordenadora 

estadual da ONG Rosaura Couto, o 

associado e membro do Conselho Fiscal 

Estadual Osmar Mester, recebeu o 

certificado das mãos do Secretário 

Executivo do Movimento Nós Podemos SC, Odilon Faccio. Ao todos, 33 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

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

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                          

 

                                                                                                                             

91 

organizações foram certificadas e valorizadas pelos projetos e ações empreendidas 

ao longo do ano de 2011. 

    Odilon Faccio destacou que o principal objetivo do movimento é articular a 

sociedade para que o país seja exemplo no cumprimento dos ODM. “As pessoas 

precisam ter conhecimento do conjunto de políticas públicas que tem direito. 

Precisamos promover a solidariedade em contraposição ao egoísmo, porque juntos 

fazemos mais e melhor”. 

    A Moradia e Cidadania/SC se sente muito honrada pelo reconhecimento e 

continuará a contribuir para o desenvolvimento dos Objetivos do Milênio. 

Coordenação de São Paulo  

Moradia e Cidadania/SP participa do Fórum Interseto rial – Rede Sociedade 
Solidária 
 

A Gerente de Relações Institucionais e a Coordenadora dos projetos Centros 

de Desenvolvimento Humano da Moradia e Cidadania/SP, participaram do 9º Fórum 

Intersetorial Rede Sociedade Solidária e 6ª Feira de Inovações, com o tema "A 

redução da pobreza e a promoção do emprego e do trabalho decente no contexto de 

uma economia verde".  

  

    O evento visa contribuir para os 

debates do Conselho Econômico e 

Social da Organização das Nações 

Unidas (ECOSOC/ONU) e da 

Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), 

que ocorrerão neste ano.  

  

    A participação das representantes da 

ONG acontecerá dia 14 de março em São Paulo, quando será debatido o tema: 

“Novos e sustentáveis paradigmas para a redução da pobreza e a promoção do 

emprego e do trabalho decente”.  
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    As políticas públicas, as pesquisas e a atuação do setor privado e da sociedade 

civil têm se desenvolvido sob novos paradigmas, o que leva o Brasil a ocupar 

posição de destaque no mundo, a partir de estratégias bem-sucedidas de combate à 

pobreza e à miséria. Como consolidar e fazer avançar tais resultados em um 

contexto de baixo crescimento econômico internacional e pressões ambientais — 

esse é o desafio proposto pela LBV (Legião da Boa Vontade) no evento, que 

conta com a parceria da APCEF/SP (Associação de Pessoal da Caixa Econômica 

Federal).  

  

    “Acreditamos na importância dos debates sobre economia solidária e alternativas 

para geração de renda com o objetivo da redução da pobreza no nosso país”, 

reforça o diretor-presidente da APCEF Sérgio Takemoto.   

 

Moradia e Cidadania/SP visita Superintendência Regi onal de Sorocaba 

A Gerente de Assuntos Institucionais Diva Dias e a Coordenadora de Projetos 

da Moradia e Cidadania/SP, Silvana Goulart, visitou no dia 08 de março de 2012 o 

Superintendente da SR Sorocaba Sandro Valentini e o Coordenador do Comitê 

Moradia e Cidadania Carlos Nazareth de Macedo.  

    Na oportunidade, Sandro colocou-se a 

disposição para contribuir com as ações 

desenvolvidas pela Moradia e Cidadania na 

região, especialmente junto ao Projeto Itaóca, 

desenvolvido junto a comunidade de 

quilombolas. 

    A Moradia e Cidadania/SP agradece o 

apoio e parceria da equipe da 

Superintendência Regional que apadrinha o Projeto Itaóca. 

Moradia e Cidadania/SP contribui e participa da ina uguração do Hotel Fazenda 
Avaré 

No dia 11 de fevereiro de 2012, a APCEF/SP (Associação de Pessoal 

da Caixa Econômica Federal) em parceria com a FENAE ( Federação Nacional das 
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Associações do Pessoal da Caixa) inaugurou o Hotel Fazenda Avaré, visando 

proporcionar aos associados e seus familiares momentos de lazer e conforto.  

   Na oportunidade, a Moradia e 

Cidadania foi representada pela Gerente 

de Assuntos  Institucionais, Diva Dias e 

pela Coordenadora de Projetos da 

Moradia e Cidadania/SP, Silvana 

Goulart. 

  O evento contou ainda com a presença 

de  representantes da FUNCEF 

(Fundação dos Economiários Federais), o diretor Jose Carlos Alonso, da FENAE 

Fabiana Matteus e o Diretor Presidente Pedro Eugêncio; Superintendentes da 

Região SR Sorocaba, Sandro Valentini, da SR Jundiaí Henrique Parra, SR Bauru 

representada por Olair Filho, Cesar Pucinelli da GILOG/SP, Regina Villa SR 

Ipiranga, e por fim, representantes da APEA/SP, os diretores Izaura Sila e Ney A. 

Ribeiro. 

      As tolhas de mesa do Hotel Fazenda Avaré foram confeccionadas no Projeto 

Centro de Desenvolvimento Humano – CDH Cecom, da Moradia e Cidadania/SP. 

Moradia e Cidadania/SP participa de dia especial pa ra aposentados 

No dia 26 de janeiro de 2012 a APCEF/SP (Associação de Pessoal da Caixa 

Econômica Federal) realizou a comemoração pelo Dia dos Aposentados. O evento 

foi animado pelo show Bee Gees One Cover, seguido de um delicioso café da 

manhã, massagens e um almoço servido para os convidados.  

   A ONG Moradia e Cidadania/SP 

participou do evento representada pela 

Gerente de Assuntos Institucionais, 

Diva Dias e pela Coordenadora de 

Projetos, Silvana Goulart. Esteve 

presente também o representante da 

FUNCEF (Fundação dos Economiários 
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Federais) Jose Carlos Alonso e da FENAE (Federação Nacional das Associações do 

Pessoal da Caixa) Fabiana Matteus. 

     Na oportunidade foram distribuídos kits da campanha de conscientização e 

sensibilização da prevenção a AIDS na terceira idade. Esta ação apoiada pela 

Moradia e Cidadania  está prevista na política de qualidade de vida da ONG. 

     O evento contou com a participação de aproximadamente 150 aposentados onde 

tiveram um dia de muita confraternização e um verdadeiro reencontro de amigos. 

Moradia e Cidadania participa do 9º Fórum Interseto rial Rede Sociedade 
Solidária e da 6ª Feira de Inovações 

  No dia 14 de março de 2012 a Coordenação de São Paulo da Moradia e Cidadania, 

representada pela Gerente de Assuntos 

Institucionais Diva Dias e pela Coordenadora de 

Projetos Silvana Goulart juntamente com a 

Presidente Terezinha Parreira e a Gerente 

Nacional de Administração e Finanças Emília 

Russos, participaram em Brasília do 9º Fórum 

Intersetorial Rede Sociedade Solidária — 6ª 

Feira de Inovações, que enfocou o tema “A redução da pobreza e a promoção do 

emprego e dotrabalho decente no contexto de uma economia verde”.   

    O Sr. Rômulo Paes secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome — MDS (Brasília/DF) abordou, entre outros assuntos, o “piso de 

proteção ambiental”, tema de encontro realizado pelo MDS na sede da ONU em 

Nova York no dia 19 de março. 

    O evento também contou com a participação da Sra. Leisa Perch, especialista em 

Políticas Públicas e coordenadora de Desenvolvimento Rural e Sustentável do 

Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, ligado ao PNUD 

(Brasília/DF), Elson Valim Ferreira, diretor-executivo da Fundação Dom Cabral (Belo 

Horizonte/MG), a principal escola de negócios do país. Com o tema: “Cooperação 

Intersetorial”. 
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    Sra. Sueli Periotto, supervisora da linha pedagógica da LBV (Legião da Boa 

Vontade) e diretora do Instituto de Educação José de Paiva Netto (São Paulo/SP) 

desenvolveu o tema: Linha pedagógica da LBV: educação integral para a superação 

da pobreza. A Sra. Márcia Muchagata, especialista em Política Pública e Gestão 

Governamental, assessora da Secretaria Executiva do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS (Brasília/DF) falou sobre o tema: 

“Um novo paradigma em políticas públicas de combate à pobreza”. 

    O secretário de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito 

Federal (Brasília/DF), Sr. Daniel Seidel abordou sobre: “A superação da extrema 

pobreza no DF” (o Distrito Federal caminha para se tornar a primeira unidade da 

federação do Brasil — são, ao todo, 27 unidades federativas — a se ver 

completamente livre da extrema pobreza).  

    Sra. Juliana Wenceslau, cientista política e oficial do PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), representando o Sr. Jorge Chediek, 

coordenador-residente do Sistema ONU no Brasil e representante-residente do 

PNUD no Brasil (Brasília/DF) falou sobre “A redução da pobreza e a promoção 

do emprego e do trabalho decente no contexto de uma economia verde”, abordando 

também os preparativos do Brasil para a Rio+20.  

    No Fórum, os palestrantes, os representantes de Organizações do Terceiro Setor, 

representantes do Poder Publico e representantes do Setor Privado receberam 

bolsas confeccionadas com o reaproveitamento de banners publicitários, 

confeccionadas nos Projetos Centro de Desenvolvimento Humano – CDH São 

Mateus e CDH – Cecom realizados pela Moradia e Cidadania/SP. 

    Em Brasília na sede da LBV, a ONG recebeu os agradecimentos pela parceria e 

após o fechamento do evento as representantes da Moradia e Cidadania estiveram 

com os participantes da mesa, e na oportunidade a Presidente Terezinha foi 

entrevistada pela TV LBV. Ela explicou sobre a missão da ONG, falou sobre a 

importância do evento e agradeceu a presença de todos. 

 

Projeto CDH São Mateus da Moradia e Cidadania/SP, r ecebe visita de 
Superintendente da Penha 
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O Projeto Centro de 

Desenvolvimento Humano – CDH São 

Mateus apadrinhado pela equipe do Comitê 

Regional SR Penha, recebeu no dia 22 de 

março de 2012, a visita do Superintendente 

Regional Cristiano Luz. O Superintendente 

foi recepcionado pela Gerente de Assuntos 

Institucionais Diva Dias e a Coordenadora 

do Projeto Silvana Goulart, que 

apresentaram as dependências do projeto bem como as ações desenvolvidas junto 

ao mesmo.   

    Na oportunidade, Cristiano foi presenteado com artesanato e bolsa confeccionada 

com o reaproveitamento de banners publicitários, produzido pelo grupo de mulheres 

participantes do projeto. 

    Cristiano parabenizou a equipe comprometendo-se a incentivar o grupo de 

empregados da SR Penha a contribuir e divulgar as ações desenvolvidas pela 

Moradia e Cidadania. 

Equipe da Moradia e Cidadania e LBV realizam visita  ao Instituto Cooperfort e 
consolidam parceria 

    No dia 15 de março de 2012, a Presidente Executiva da Moradia e Cidadania 

Terezinha Parreira, a Gerente de Assunto Institucionais Diva Dias, a Coordenadora 

de Projetos de São Paulo Silvana Goulart e a Coordenadora de Pernambuco Selda 

Cabral, receberam na sede da Moradia e Cidadania em Brasília, os representantes 

da LBV (Legião da Boa Vontade), Sra. Márcia Porto, Sr. Daniel Guimarães e o Sr. 

José Gonçalo. A visita aconteceu para tratar da parceria com a ONG, bem como 

avaliar a possibilidade de estender a parceria nas demais Coordenações.  

    Neste mesmo dia, Terezinha 

Parreira e Silvana Goulart, 

juntamente com a Sra. Márcia 

Porto, Sr. Daniel Guimarães e o 

Sr. Paulo Medeiros da LBV, 
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visitaram a presidência do Instituto Cooperfort. Eles foram recebidos pelo Presidente 

do Instituto Sr. José Rogaciário e pelo Diretor Sr. Paulo Frazão. A visita teve como 

objetivo apresentar a LBV visando negociar parceria com a instituição, bem como 

realizar ponto de controle sobre o andamento das ações desenvolvidas pelo Projeto 

Centro de Desenvolvimento Humano - CDH São Mateus tendo em vista o apoio do 

Instituto Cooperforte junto ao projeto. 

  

Moradia e Cidadania/SP participa do 11° Congresso I nternacional de Educação 
organizado pela LBV 

A Moradia e Cidadania participou nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2012, do 

11º Congresso Internacional de Educação, promovido pela Legião da Boa Vontade - 

LBV, cujo o tema central foi "Avaliação: uma visão além do intelecto". O evento 

reuniu professores, estudantes, pesquisadores e profissionais da área de educação 

para troca de ideias e experiências, além de uma programação variada, que incluiu 

14 oficinas temáticas. 

    Entre os palestrantes estavam Dr. João Grandino Rodas, reitor da Universidade 

de São Paulo (USP); José Pacheco, fundador da Escola da Ponte de Portugal; 

Marco Antônio Ferraz, especialista em Pedagogia na área de Administração Escolar; 

Sérgio Behnken, membro da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e 

do Trabalho (SBPOT), Eliana Maria Ormelezi, psicóloga da Associação Brasileira de 

Assistência ao Deficiente Visual (Laramara); Quézia Bombonatto, presidente da 

Associação Brasileira de Psicopedagogia e Maria Suelí Periotto, supervisora da linha 

pedagógica da LBV. 

    Representando a Moradia e 

Cidadania, estiverem presentes: 

Terezinha Parreira – Presidente 

Executiva, Diva Dias – Gerente Estadual 

de Assuntos Institucionais da 

Coordenação São Paulo, Silvana 

Goulart e Veroni 

Hartcopfe Coordenadoras de 
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Projetos/SP. Dos projetos assistidos pela ONG, participaram as professoras: Laura 

Agostineli, Silvania Pires, Maria Valneide Brandao e Katia Duarte. 

    Na oportunidade a ONG ofertou 500 bolsas produzidas com o reaproveitamento 

de banners publicitários aos palestrantes e participantes do congresso e teve 

um stand para divulgação das bolsas e dos artesanatos produzidos nos projetos.   

Projeto CDH CECOM, desenvolvido pela Moradia e Cida dania/SP, comemora 3 
anos de atuação 

  No dia 30 de agosto de 2012, a Moradia e Cidadania/SP comemorou o 

aniversário de 3 anos do Projeto Centro de Desenvolvimento Humano - CDH 

CECOM. O projeto é realizado através de uma parceria firmada com a APCEF/SP 

(Federação Nacional das Associações do Pessoal da CAIXA) que traz resultados de 

sucessos e muitas realizações. Seu principal foco é oferecer oportunidades e 

capacitação profissional a população em risco de vulnerabilidade social.  

     Em uma tarde de lazer, cerca de 100 aposentados assistiram à palestra “Terapia 

do Riso" e "Alimentação Saudável”, foram presenteados com sabonetes 

confeccionados pelos artesãos do projeto e 

canecas da Moradia e Cidadania. 

   Estiveram presentes a Coordenadora do 

Projeto Silvana Goulart, a Gerente de 

Assuntos Institucionais da Moradia e 

Cidadania/SP, Diva Dias e a Diretoria da 

APCEF/SP representada pela Diretora de 

Aposentados Rosa Maria de Oliveira, o Secretário de Formação Aníbal Martins 

Diniz, juntamente com a Gerente de Marketing Adriana. Compareceram também ao 

evento, Juraci Tavares, Maria Valneie Brandão, Maria de Fatima Rufino, Natali 

Soares, Roseli Sanchez, Silvania Pires, Terezinha Jane Lobo de Oliveira, Ikuko 

Yano e Laura Agostinelli, que fazem parte da equipe de colaboradores do Projeto 

CDH – CECOM. 
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    O evento proporcionou muitas comemorações pelas ações desenvolvidas com as 

comunidades do entorno do projeto no decorrer desses 03 anos, conciliando com 

muita confraternização e um verdadeiro reencontro de amigos. 

 

Equipe da Moradia e Cidadania/SP promove palestras sobre as ações 
desenvolvidas pela ONG 

  Através de parceria com a GIPES/SP (Gerência de Gestão de Pessoas da 

CAIXA), a Moradia e Cidadania/SP representada pelo Coordenador Estadual Marco 

Antonio Gonçalves, a Gerente Estadual de Ralações Institucionais Diva Dias e a 

Coordenadora de Projetos Silvana Goulart, ministram palestras sobre as ações 

desenvolvidas pela ONG no âmbito do Estado.  

    A parceria tem obtido resultados positivos junto aos empregados recém admitidos, 

contribuindo assim para o aumento de associados bem como a continuidade dos 

serviços prestados aos beneficiários atendidos nos projetos da Coordenação São 

Paulo. 

 

 

 

 

 

         

 

Moradia e Cidadania marca presença no 34° Simpósio Nacional dos 
Economiários Aposentados CAIXA 

A Moradia e Cidadania/SP junto com a Moradia e Cidadania/ES participaran 

do 34° Simpósio Nacional dos Economiários Aposentados e Pensionistas da 

CAIXA/FUNCEF (Fundação do 

Economiários Federais), em 

Aracruz/ES, no período de 14 a 18 de 
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outubro de 2012. A ONG esteve representada pela Gerente de Relações 

Institucionais de São Paulo, Diva Dias e a Coordenadora de Projetos, Silvana 

Goulart; juntamente com o coordenador do Espírito Santo, Roberto Paradizzo, e a 

Auxiliar Administrativo e Financeiro, Joseane Bernardes. A cerimônia de abertura 

contou com representantes da Diretoria da FUNCEF, FENACEF (Federação 

Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da CAIXA), FENAE 

(Federação Nacional das Associações do Pessoal da CAIXA ), e representantes da 

CAIXA.  

    Diva Dias e Silvana Goulart desenvolveram ações de relacionamento prestando 

informações sobre as ações desenvolvidas pela instituição nos stands da FENACEF, 

FUNCEF, COOPERFORTE e FENAE, e distribuíram material promocional. 

    Na oportunidade houve o lançamento da Cartilha "Sexo não tem Idade", que tem 

como objetivo informar e sensibilizar sobre os riscos das doenças sexualmente 

transmissíveis, principalmente a AIDS na 3ª idade. 

    Durante o evento, os representantes da ONG participaram do lançamento do 

Portal de Aprendizagem para Aposentados da Universidade CAIXA no stand da 

FUNCEF. 

    A Moradia e Cidadania/SP ofertou 56 bolsas confeccionadas com 

reaproveitamento de lonas publicitárias que foram sorteadas durante as plenárias e 

apresentação da CAIXA  e da FUNCEF, o que possibilitou a divulgação 

do trabalho desenvolvido pela Coordenação da Moradia e Cidadania em São Paulo, 

com grupos de mulheres que participam dos Cursos de Corte e Costura e 

Confecção de Bolsas e Acessórios. 

 

Moradia e Cidadania/SP marca presença na inauguraçã o do 14° Pólo Regional 
de Moda 

No dia 02 de outubro de 2012, a Coordenadora de Projetos da Moradia e 

Cidadania/SP, Silvana Goulart e a colaboradora do Projeto Centro de 

Desenvolvimento Humano – CDH CECOM,  Cecília Gonçalo Lima, participaram da 

inauguração do 14° Pólo Regional de Moda instalado no Movimento Paulista. O 
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evento contou com a presença da Presidente do Fundo Social de Solidariedade do 

Estado de São Paulo (FUSSESP), Sra. Lu Alkmin - que inaugurou o espaço, sendo 

este o 4° pólo da zona sul.  

     Estes espaços visam oferecer aulas 

para moradores das regiões do entorno e 

possibilitar a formação de multiplicadores, 

para que através desta experiência os 

moradores organizem futuramente, seus 

próprios pólos de moda.  

    Para Ivone Christina Facchinetti, 55, o 

curso que era apenas passatempo, servirá 

agora para vestir a família. "Eu não tinha experiência na costura e entrei no curso 

apenas para acompanhar minha mãe, de 74 anos. Achei tão interessante que resolvi 

ficar e ir até o fim. Agora, pretendo costurar para os meus netos", revela a moradora 

do bairro Campo Grande. 

    Cada Polo se responsabilizará pela contratação de instrutores, disponibilização e 

custeio do espaço, além da manutenção do maquinário. Já o FUSSESP doará às 

entidades assistenciais um Kit Costura, composto de 10 máquinas de costura, sendo 

7 retas, 1 overloque, 1 galoneira e 1 caseadeira, 20 cadeiras e 4 mesas de corte. 

    O Fundo ainda fará um repasse às instituições para a aquisição de materiais 

como fita métrica, tesoura, tecidos, ferro e tábua de passar.  

 

Moradia e Cidadania/SP marca presença em festa de f inal de ano da APCEF 

  No dia 01 de dezembro, a APCEF/SP (Associação do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal) realizou para seus associados, uma festa que marcou o 

encerramento do ano de 2012 com um belo show da simpática e talentosa cantora 

Wanderléa, no Clube da Associação.   

     Na oportunidade, a Moradia e 

Cidadania/SP representada pela 

Coordenadora dos Projetos Centro 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

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

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                          

 

                                                                                                                             

102 

de Desenvolvimento Humano - CDH-CECOM e São Mateus Silvana Goulart, e a 

Assistente Administrativa Claudete Baroni, junto ao Presidente da APCEF Sérgio 

Taquemoto, presentearam Wanderléia com bolsas confeccionadas com 

reaproveitamento de lonas publicitárias, alusivas ao show com a foto da artista, 

produzidas pelo grupo de mulheres que frequentam a Oficina de Corte e Costura e 

Acessórios do Projeto CDH - CECOM. Ela ficou encantada com o presente e 

agradeceu a receptividade dos representantes.  

    Wanderléia encantou o público com grandes sucessos da Jovem Guarda 

(movimento cultural brasileiro surgido na década de 60, que tinha como principais 

ícones Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa). A eterna "Ternurinha" cantou 

sucessos como “Pare o Casamento”, “Prova de Fogo”, “Ternura”, “Foi assim”, “Te 

amo” e vários outros - sempre acompanhada do público. Em um os momentos de 

interação com o público, revelou “No ano que vem completo 50 anos de carreira”. 

    Além do show, também foi servido um saboroso coquetel aos 400 convidados 

presentes à grande festa, que encerrou os eventos da APCEF com chave de ouro.  

 

Coordenação de Tocantins  

Moradia e Cidadania/TO participa de reunião geral d o cursinho TecJovem 

No dia 07 de novembro de 2012 aconteceu um encontro com todos os alunos 

participantes do cursinho TecJovem, projeto organizado pela Associação das 

Mulheres em Ação de Palmas (AMAP), que conta com o apoio da Prefeitura local, 

da Moradia e Cidadania/TO e outros parceiros. O evento foi realizado no auditório da 

Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), e contou com a presença da 

coordenadora estadual da ONG, Silvana Reis, a Presidente da AMAP Francisca 

Lima, o Diretor do IFTO professor Otaviano; a Coordenadora Pedagógica do Colégio 

Militar Capitã Carmem, o Coordenador Voluntário, Hilton Faria, representantes da 

Secretaria Estadual de Educação e dos demais parceiros. 
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Na oportunidade foram apresentadas as 

informações sobre o funcionamento dos 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

pelos representantes das duas instituições de 

ensino. A coordenadora Silvana 

Reis ressaltou “a importância do comprometimento dos alunos para a aquisição dos 

conhecimentos compartilhados no cursinho, lembrando que eles servirão não 

apenas para a seleção do Ensino Médio, mas, sobretudo, para a vida”.  

O Projeto Tecjovem é um cursinho preparatório para a seleção dos alunos que 

concluem o ensino fundamental e desejam ingressar nos cursos técnicos do Instituto 

Federal de Educação (IFTO) e do Colégio Militar de Palmas. Tem por objetivo 

aumentar o percentual de jovens carentes ocupantes de vagas gratuitas ofertadas 

pelo IFTO e Colégio Militar de Palmas e difundir a cultura do curso técnico integrado 

ao Ensino Médio como alternativa para inclusão, geração de renda e 

empregabilidade dos jovens. 

Projeto Espaço Cidadão Itinerante da Moradia e Cida dania/TO ganha o Prêmio 

ANU Dourado 2012 

Depois de conquistar o prêmio da etapa estadual do Prêmio ANU 2012, 

promovido pela CUFA (Central Única das Favelas), é com grande satisfação que a 

Moradia e Cidadania/TO anuncia que recebeu o Prêmio ANU Dourado, com o 

“Projeto Espaço Cidadão Itinerante”. O projeto idealizado pela ONG, foi escolhido 

como o melhor projeto social de 2012 no Estado. 

      A premiação visa reconhecer publicamente iniciativas desenvolvidas em favelas 

e demais espaços em desvantagem social em todo Brasil. Essas iniciativas é o que 

fazem a diferença na vida de milhares de brasileiros, sejam eles crianças, jovens ou 

adultos. Beneficiam a sociedade como um todo, gerando crescimento para os 

espaços em que vivem e uma melhora na autoestima dos que de alguma forma são 

afetados. 
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      O evento de reconhecimento aconteceu dia 28 de fevereiro de 2012, no Teatro 

João Caetano, no Rio de Janeiro e contou com a presença da Coordenadora 

Estadual da ONG Maria Fernanda Soares D’Albergaria. 

 


