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ONG MORADIA E CIDADANIA PRESENTE NO EVENTO 

DOS GERENTES E PRESIDENTE DA CAIXA 
 

 Dia 19 de julho a Orquestra de Sons e Latas  e o projeto de 

Renda de Bilros estiveram presentes no evento em 

Florianópolis onde 250 gerentes de agências do estado, 

quatro  superintendentes da 

SR Florianópolis, Joinville, 

alto Vale de Itajaí  e o    

Presidente da Caixa 

Econômica Federal. Neste 

dia o coordenador estadual 

da OMC – Sr. Osmar Meister 

falou sobre a história da ONG e sobre a importância dos 

colegas da Caixa fazerem parte através de trabalhos 

voluntariados e se associando.   

Estes dois projetos são  desenvolvidos pela ONG Moradia e 

Cidadania/SC. 

O projeto "Tecendo 

Rendas, Mudando Vidas” 

Tem o objetivo de 

resgatar a cultura 

açoriana, formar novas 

rendeiras e promover a 

geração de trabalho e 

renda para 35 mulheres 

do bairro Rio Vermelho em Florianópolis.  

 

 

 

ENTREVISTA 
Esta coluna está reservada para pequenas 

entrevistas com  associados/as ou de  que 

esteja realizando algum trabalho de 

voluntariado. Participe desta coluna 

enviando as respostas e sua foto por email.  

Nesta edição o nosso entrevistado é 

Ricardo Bier Troglio – Superintendente Sr 

Florianópolis. 

 

Nome: Ricardo Bier Troglio 

Profissão: Economiário 

Onde moro: Florianópolis/SC 

Um prazer:  Assistir séries   

Uma inspiração: Minha mãe, Maria Helena 

Bier Troglio, profª por mais de 40 anos, líder 

comunitária e dedicada aos trabalhos 

sociais. Em 1970 iniciou um trabalho na 

periferia de Passo Fundo/RS com crianças 

de 0 a 14 anos e que hoje é o CEAMES. 

Exemplo de uma vida que vale a pena! 

Um sonho: Meu sonho é viver em um 

mundo com justiça social, igualdade de 

oportunidades, com tolerância as 

diferentes crenças, costumes e jeito de ser 

de cada pessoa. Que todos possam 

alcançar a felicidade em harmonia com o 

meio ambiente e fortalecendo os laços de 

fraternidade que unem as pessoas. 

Uma palavra: Determinação 

Faz voluntariado: No momento contribuo 

com 3 organizações que atuam para 

melhorar a sociedade, dentre elas a nossa 

ONG. Quando tenho oportunidade 

também “vou a campo” para auxiliar nos 

projetos. 

O que a OMC representa para você: Fico 

feliz em fazer parte de uma ONG que 

desde a sua fundação tem o DNA da 

Moradia e Cidadania, atuando em projetos 

que buscam oportunizar novas 

perspectivas para as pessoas. Como 

empregado da Caixa, tenho orgulho de 

contribuir para os projetos, pois vejo alí a 

extensão de nossa Missão. 
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CURSO DE EXTENSÃO EM  

EDUCAÇÃO BIOCÊNTRICA 
 

ONG Moradia e Cidadania de Santa Catarina promove a 3ª edição do 

Curso de Extensão em Educação Biocêntrica. Será realizado entre 

agosto de 2019 e setembro de 2020 em parceria com a UNISUL 

Campus Pedra Branca/Palhoça. 

De acordo com o colega Sandro: O curso de Educação Biocêntrica foi algo 

surpreendente para mim. Seu viés vivencial me trouxe aprendizagens 

afetivamente marcantes. Me ajudou a consolidar uma 

nova visão sobre o mundo, sobre o conhecimento e sobre 

o processo educativo. Me forneceu subsídios para minha 

atuação como instrutor, desde ferramentas de trabalho, 

como jogos lúdicos, até uma abordagem mais humana e 

um olhar mais empático em relação às pessoas e grupos 

com que trabalho. Sandro Xavier – Assistente de 

Projetos GIHAB/FL  
Maiores Informações: cel/whats: 48991432567 ou 4833042204 

Inscrições através: https://docs.google.com/forms/d/1M0FiiM0UXCGi-

FLaiC0SjthCIaXS0ViyQ-SWqn2EExE/edit  

 

TAS  

VOCÊ JÁ CONHECE OS NOSSOS PROJETOS? 
Seja associado da ONG Moradia e Cidadania/SC e transforme vidas.  Com apenas um 

dia de almoço você pode transformar realidades. A mensalidade  é o valor de um 

ticket Refeição.   FAÇA PARTE DESTA REDE DO BEM!  

 

 
 

Ficha de  associado da ONG Moradia e Cidadania/SC 

Nome: .........................................................................................Data nascimento: 

___/___  

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

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

Telefone trabalho: ......................................................... 

Celular/WhtsApp.......................... 

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

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

 

Autorização  

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

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

Cidadania/SC . 

 

Assinatura:  

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

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

 

 

COMITÊS EM SC 

ONG Moradia e Cidadania é 

representada pelos comitês 

formados por empregados da 

Caixa. Abaixo segue o contato dos 

respectivos coordenadores     

 
SR Florianópolis 

Sandro Xavier  
sandro.xavier@caixa.gov.br 

 

 

SR Vale do Itajai 

Marilu Tadano 
matdno@bol.com.br 

 

 

SR Norte  

Giovana Piroli 
giovanapiroli@gmail.com 

 

 

 
 

SR SUL 

André Cardoso 
andre.borba@caixa.gov.br 

 

 

SR OESTE 

Neste momento este comitê está 

sem coordenação. 
 

 

 

 

Entre em contato com a 

Coordenação do Comitê da sua 

superintendêcia e  faça parte 
desta rede do bem!  
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