
 

 

Moradia e Cidadania SC 
A ONG dos empregados da Caixa Econômica Federal 
Beneficia milhares de crianças e adolescentes  com 
projetos de inclusão por meio da cultura e da educação.  
 

PORTFÓLIO 
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 Responsabilidade Social da 
ONG Moradia e Cidadania se dá 
por meio de ações das quais 
beneficiam a comunidade na 
qual o  respectivo  projeto está  
sendo desenvolvido. 
Na programação e tomada de 
decisão das ações através da 
construção coletiva, será 
assegurado, a participação dos 
atores sociais em todas as 
etapas do trabalho, visando a 
formação de competências, 
mudanças de atitudes e 
procedimentos, como base 
na ação x reflexão x ação x 
capacitação; considerando, 
também, que projeto não 
busque apenas a tomada de 
consciência e a vontade de 
mudar, mas ele se efetive 
quando provoca, de fato, 
mudanças de 
comportamento social  em 
busca  de seus direitos  nas 
áreas sociais como: Projetos de 
Inclusão por meio da Cultura, 
da Educação e Sócio-ambiental. 
Entendemos que os Projetos de  
inclusão por meio da Cultura 
ou da Educação são mais 
eficazes e consistentes no que 
tange a redução das violências, 
a prevenção de Crack e no 
empoderamento e, ainda tem o 
papel de promover e incentivar 
a formação de plateia.  
 



 

 

PROJETO ORQUESTRA 
DE SONS E LATAS 

Há 2 anos este projeto está 

sendo desenvolvido em Tubarão 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
É um projeto de  
inclusão por meio 
da música e da 
sustentabilidade, 
apresenta o objetivo 
de sensibilizar os 
participantes para 
uma cultura de PAZ 
e na promoção da 
formação de plateia 
junto às crianças, 
adolescents e 
jovens, moradores 
de comunidades 
economicamente 
vulneráveis haja 
visto, que muitos 
deles nunca tiveram 
a oportunidade de ir 
ao teatro assistir um 
espetáculo de 
música ou uma peça 
de teatro. 
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Inclusão com reciclagem e música 
Litiane Klein - redacao@diariodosul.com.br  
Jornal Diário de Notícias: Sexta-feira, 20/03/2015  

 

 Inclusão social, redução da 
violência escolar, educação ambiental e esenvolvimento de habilidades. Esses 
são alguns dos benefícios gerados pelo projeto Orquestra de Sons e Lata da 
Faustina, que começa a ser desenvolvido este ano através de uma parceria da 
ONG Moradia e Cidadania e da Escola Municipal Faustina da Luz, em Tubarão.  
O projeto teve início neste mês de março e na primeira etapa vai oferecer 
oficinas de sensibilização musical e de conscientização sobre a reciclagem de 
lixo, para osteriormente iniciar oficinas de iniciação musical com aulas de 
instrumentos musicais e, finalmente, a oficina de construção de instrumentos 
com materiais reciclados.  
O projeto começa com 120 alunos envolvidos, entre a pré-escola e o 5° ano do 
ensino fundamental. “Essa mediação de sensibilização musical com a 
conscientização sobre o meio ambiente acaba modificando o comportamento 
dos alunos envolvidos, melhorando a autoestima e resgatando a cidadania”, 
avalia a gestora de projetos da ONG Moradia e Cidadania SC, Célia Vicente.  
Ela destaca que a ONG, formada por empregados da Caixa Econômica Federal, 
desenvolve projetos de inclusão social em localidades com vulnerabilidade 
social e risco desde 2002. A parceria com a Escola Faustina já é antiga e foi 
possível graças à disponibilidade da gestora educacional da escola, Christiane 
Martins Matias.  
“Estamos desenvolvendo, desde 2012, oficinas de Educação Biocêntrica com os 
alunos desta escola com bastante sucesso, inclusive, em 2014 desenvolvemos 
o boi de mamão Zé do Boi com os alunos”, conta Célia. 
O projeto gera benefícios de muitas formas e é visível que desperta muita 
alegria nos estudantes, que se mostram ansiosos com o começo das aulas. 
Além de aprender sobre o trato com materiais recicláveis e como fazer 
instrumentos musicais com esses objetos, contando com a ajuda do professor 
de música Claudiomiro dos Passos Victalvino, vão também atuar com música.  
Esse é o primeiro projeto com esse perfil que a ONG, em parceria com o 
CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Tubarão), 
desenvolve, mas ele pode ser expandido. “Será um projeto piloto para 
desenvolver em outras escolas públicas de Tubarão e de Santa Catarina. 
Estamos em processo de negociação com a Tractebel para também ser parceira 
desse projeto e também estamos abertos para novas parcerias com o 
segmento empresarial de Tubarão, no sentido de viabilizar mais recursos para 
os projetos”, frisa Célia.  

 

mailto:redacao@diariodosul.com.br


  

Clipping da Orquestra de Sons e Latas 
 

Reportagem TV UNISUL: https://youtu.be/ETRpJ3aLCBA  
 

 Lançamento do projeto em 2015: 
http://www.diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/19746/noticias.htm 

 Edital Instituto Alcoa aprovado:  
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/23528/Orquestra-de-
Sons-e-Lata-e-aprovada.html 

 http://www.jornalacritica.com.br/news/a13dez14-
tubar%C3%A3o%3A-projeto-aprovado-vai-beneficiar-crian%C3%A7as-
do-morro-da-caixa-d%C2%B4agua-atraves-da-musica-/ 

 http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/166
75/codNoticia/316992 

 http://www.jornalacritica.com.br/news/a13dez14-
tubar%C3%A3o%3A-projeto-aprovado-vai-beneficiar-crian%C3%A7as-
do-morro-da-caixa-d%C2%B4agua-atraves-da-musica-/ 

 http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/166
75/codNoticia/316992 

 http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/170
22/codNoticia/342637 

 http://www.radiosc.com.br/noticias/read.php?id=1626 

 http://www.radiosc.com.br/noticias/read.php?id=3207 
 

 Projeto CD Autoral aprovado: 
              http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/25691/Estudantes-de-
projeto-   preparam-CD-autoral.html 

 https://www.facebook.com/1663978657201195/photos/pcb.171809
2418456485/1718092368456490/?type=3 

Vídeo do projeto: https://youtu.be/J12jULRfFM0 
Primeira música autoral: https://youtu.be/jfPautyvjN0 
Primeira apresentação: https://youtu.be/bTqfb--tpFs 
Apresentação no Fórum Mundial da Paz: https://youtu.be/J0pltEMNRE0 
Programação do Fórum Mundial da Paz:  
http://www.forummundialdapaz.org/temas/forummundialdapaz/arquivos/pr
ogramacao-pt.pdf 
Apresentação no Museu: https://youtu.be/g1l3zGlPKFc 
Apresentação no Shopping: https://youtu.be/JT9ALtAPrgg 
Apresentação na CELESC: https://youtu.be/81hXw3HHwtU 
Apresentação na Praça: https://youtu.be/d4zzMOUnfE8 
Apresentação na Tractebel Energia: https://youtu.be/IjhhZlh9_Pw 
 

https://youtu.be/ETRpJ3aLCBA
http://www.diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/19746/noticias.htm
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/23528/Orquestra-de-Sons-e-Lata-e-aprovada.html
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/23528/Orquestra-de-Sons-e-Lata-e-aprovada.html
http://www.jornalacritica.com.br/news/a13dez14-tubar%C3%A3o%3A-projeto-aprovado-vai-beneficiar-crian%C3%A7as-do-morro-da-caixa-d%C2%B4agua-atraves-da-musica-/
http://www.jornalacritica.com.br/news/a13dez14-tubar%C3%A3o%3A-projeto-aprovado-vai-beneficiar-crian%C3%A7as-do-morro-da-caixa-d%C2%B4agua-atraves-da-musica-/
http://www.jornalacritica.com.br/news/a13dez14-tubar%C3%A3o%3A-projeto-aprovado-vai-beneficiar-crian%C3%A7as-do-morro-da-caixa-d%C2%B4agua-atraves-da-musica-/
http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/16675/codNoticia/316992
http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/16675/codNoticia/316992
http://www.jornalacritica.com.br/news/a13dez14-tubar%C3%A3o%3A-projeto-aprovado-vai-beneficiar-crian%C3%A7as-do-morro-da-caixa-d%C2%B4agua-atraves-da-musica-/
http://www.jornalacritica.com.br/news/a13dez14-tubar%C3%A3o%3A-projeto-aprovado-vai-beneficiar-crian%C3%A7as-do-morro-da-caixa-d%C2%B4agua-atraves-da-musica-/
http://www.jornalacritica.com.br/news/a13dez14-tubar%C3%A3o%3A-projeto-aprovado-vai-beneficiar-crian%C3%A7as-do-morro-da-caixa-d%C2%B4agua-atraves-da-musica-/
http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/16675/codNoticia/316992
http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/16675/codNoticia/316992
http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/17022/codNoticia/342637
http://www.tubarao.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/17022/codNoticia/342637
http://www.radiosc.com.br/noticias/read.php?id=1626
http://www.radiosc.com.br/noticias/read.php?id=3207
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/25691/Estudantes-de-projeto-%20%20%20preparam-CD-autoral.html
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/25691/Estudantes-de-projeto-%20%20%20preparam-CD-autoral.html
https://www.facebook.com/1663978657201195/photos/pcb.1718092418456485/1718092368456490/?type=3
https://www.facebook.com/1663978657201195/photos/pcb.1718092418456485/1718092368456490/?type=3
https://youtu.be/J12jULRfFM0
https://youtu.be/jfPautyvjN0
https://youtu.be/bTqfb--tpFs
https://youtu.be/J0pltEMNRE0
http://www.forummundialdapaz.org/temas/forummundialdapaz/arquivos/programacao-pt.pdf
http://www.forummundialdapaz.org/temas/forummundialdapaz/arquivos/programacao-pt.pdf
https://youtu.be/g1l3zGlPKFc
https://youtu.be/JT9ALtAPrgg
https://youtu.be/81hXw3HHwtU
https://youtu.be/d4zzMOUnfE8
https://youtu.be/IjhhZlh9_Pw
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PROJETO ZÉ DO BOI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Documentário: 
https://youtu.be/yWJ_IViKjSM 
file:///D:/Downloads/3310-7571-1-
SM.pdf 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/notic
ia/2013/09/gravatal-recebe-encontro-de-
educacao-biocentrica-4276173.html 
http://gbsitesbsb.com.br/moradia/index.
php/2015/09/08/projetos-da-
coordenacao-sc-marcam-presenca-em-
comemoracoes-do-dia-07-de-setembro/ 
http://www.notisul.com.br/n/geral/educ
acao_aliada_a_danca-43552 
file:///D:/Downloads/3310-7571-1-
SM.pdf 

 
O presente  projeto foi 
concebido a partir de 
uma atividade 
interdisciplicar 
desenvolvida pelo sócio 
educador André Simoni e 
a teatreira Giselle Paes 
Horacio. É desenvolvido 
pela ONG   Moradia e 
Cidadania/SC desde 2012 
e, acontece no 
contraturno da Escola 
Municipal Faustina da 
Luz Patricio e realizamos 
apresentações em 
escolas públicos e 
eventos oficiais da 
cidade. Estas oficinas são 
pautadas na arte 
educação e na 
sustentabilidade, visto 
que os figurinos e 
adereços dos 
personagens foram 
criados e confeccionados 
a partir de materiais 
recicláveis pelos alunos e 
socioeducadores deste 
projeto. 
 

https://youtu.be/yWJ_IViKjSM
file:///D:/Downloads/3310-7571-1-SM.pdf
file:///D:/Downloads/3310-7571-1-SM.pdf
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/09/gravatal-recebe-encontro-de-educacao-biocentrica-4276173.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/09/gravatal-recebe-encontro-de-educacao-biocentrica-4276173.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2013/09/gravatal-recebe-encontro-de-educacao-biocentrica-4276173.html
http://gbsitesbsb.com.br/moradia/index.php/2015/09/08/projetos-da-coordenacao-sc-marcam-presenca-em-comemoracoes-do-dia-07-de-setembro/
http://gbsitesbsb.com.br/moradia/index.php/2015/09/08/projetos-da-coordenacao-sc-marcam-presenca-em-comemoracoes-do-dia-07-de-setembro/
http://gbsitesbsb.com.br/moradia/index.php/2015/09/08/projetos-da-coordenacao-sc-marcam-presenca-em-comemoracoes-do-dia-07-de-setembro/
http://gbsitesbsb.com.br/moradia/index.php/2015/09/08/projetos-da-coordenacao-sc-marcam-presenca-em-comemoracoes-do-dia-07-de-setembro/
http://www.notisul.com.br/n/geral/educacao_aliada_a_danca-43552
http://www.notisul.com.br/n/geral/educacao_aliada_a_danca-43552
file:///D:/Downloads/3310-7571-1-SM.pdf
file:///D:/Downloads/3310-7571-1-SM.pdf


 

 

PROJETO ARTE PARA TODOS  
Há 5 anos este projeto está sendo desenvolvido em Joinville 

 
Promover a inclusão social das pessoas com deficiência intellectual por 
meio das artes cênicas (dança e teatro); promover a arte como 
ferramenta de desenvolvimento social. São desenvolvidos trabalhos 
cênicos que são apresentados em eventos públicos, como na Mostra 
Arte para Todos, realizada no Teatro Juarez Machado, e na Feira do 
Príncipe, na Praça Nereu Ramos. 
O projeto conta também com atividades de dança e teatro 
direcionadas aos pais dos alunos e aos funcionários do NAIPE. As 
atividades de sensibilização em arte inclusiva, destinadas a pais e 
cuidadores dos alunos que integram o programa, visam estabelecer 
uma conexão entre o trabalho desenvolvido nas oficinas com a rotina 
doméstica e social dos alunos, gerando impactos positivos no convívio 
familiar. 
 

 
 

 
 

Uma das apresentação do Projeto Arte Para Todos  
no Teatro Juarez Machado em Joinville 
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CLIPPING DE  ARTE PARA TODOS 

 
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/guia-
mais/noticia/2016/10/oficinas-de-vivencia-em-musica-no-arte-para-todos-acontecem-
ate-novembro-7688337.html 
 
https://intranet.joinville.sc.gov.br/portalfundcultural/noticia/438-
3%C2%AA+Mostra+Arte+Para+Todos+acontece+no+Juarez+Machado.html 
 
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/09/apresentacao-de-arte-
inclusiva-emociona-publico-no-teatro-juarez-machado-em-joinville-4607244.html 
 
http://www.radiodanca.com.br/item/176-arte-para-todos-amplia-atendimento-e-
investe-em-novos-projetos-em-2016 
 
http://www.clickjoin.com.br/viver-joinville/olhares-pela-cidade-no-sesi-em-joinville/ 
 
http://ndonline.com.br/joinville/noticias/4a-edicao-de-projeto-do-impar-de-joinville-
mostra-que-a-arte-e-mesmo-para-todos 
 
http://www.dissetudo.com/joinville/divulgacao/impar-lanca-campanha 
 
http://ndonline.com.br/joinville/plural/arte-para-todos-envolve-apresentacoes-de-
danca-e-teatro-em-joinville 
 

 
Reportagem TV 
 
RBS TV Santa Catarina:  http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-
almoco/videos/v/projeto-de-joinville-leva-arte-para-criancas-e-jovens-
especiais/4496608/ 
 
 
 

YOUTUBE 

https://youtu.be/WqGa3JVMVxM 
https://youtu.be/VMt2wZ4G5-E 
https://youtu.be/HOV_zO2e7Iw 
https://youtu.be/kklNVjSVemU 
 

 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/guia-mais/noticia/2016/10/oficinas-de-vivencia-em-musica-no-arte-para-todos-acontecem-ate-novembro-7688337.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/guia-mais/noticia/2016/10/oficinas-de-vivencia-em-musica-no-arte-para-todos-acontecem-ate-novembro-7688337.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/guia-mais/noticia/2016/10/oficinas-de-vivencia-em-musica-no-arte-para-todos-acontecem-ate-novembro-7688337.html
https://intranet.joinville.sc.gov.br/portalfundcultural/noticia/438-3%C2%AA+Mostra+Arte+Para+Todos+acontece+no+Juarez+Machado.html
https://intranet.joinville.sc.gov.br/portalfundcultural/noticia/438-3%C2%AA+Mostra+Arte+Para+Todos+acontece+no+Juarez+Machado.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/09/apresentacao-de-arte-inclusiva-emociona-publico-no-teatro-juarez-machado-em-joinville-4607244.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/09/apresentacao-de-arte-inclusiva-emociona-publico-no-teatro-juarez-machado-em-joinville-4607244.html
http://www.radiodanca.com.br/item/176-arte-para-todos-amplia-atendimento-e-investe-em-novos-projetos-em-2016
http://www.radiodanca.com.br/item/176-arte-para-todos-amplia-atendimento-e-investe-em-novos-projetos-em-2016
http://www.clickjoin.com.br/viver-joinville/olhares-pela-cidade-no-sesi-em-joinville/
http://ndonline.com.br/joinville/noticias/4a-edicao-de-projeto-do-impar-de-joinville-mostra-que-a-arte-e-mesmo-para-todos
http://ndonline.com.br/joinville/noticias/4a-edicao-de-projeto-do-impar-de-joinville-mostra-que-a-arte-e-mesmo-para-todos
http://www.dissetudo.com/joinville/divulgacao/impar-lanca-campanha
http://ndonline.com.br/joinville/plural/arte-para-todos-envolve-apresentacoes-de-danca-e-teatro-em-joinville
http://ndonline.com.br/joinville/plural/arte-para-todos-envolve-apresentacoes-de-danca-e-teatro-em-joinville
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/projeto-de-joinville-leva-arte-para-criancas-e-jovens-especiais/4496608/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/projeto-de-joinville-leva-arte-para-criancas-e-jovens-especiais/4496608/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/projeto-de-joinville-leva-arte-para-criancas-e-jovens-especiais/4496608/
https://youtu.be/WqGa3JVMVxM
https://youtu.be/VMt2wZ4G5-E
https://youtu.be/HOV_zO2e7Iw
https://youtu.be/kklNVjSVemU


 

PROJETO LIVRO SOBRE  
ELABORAÇÃO  DE PROJETOS 

 
Livro Um Viés Biocêntrico na Elaboração de Projetos é uma  
ferramenta para auxiliar produtores culturais e gestores de projetos 
do Terceiro Setor com o objetivo de construer projetos de inclusão por 
meio da cultura e educação.   
 

  
 

ALGUNS REGISTROS DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS EM FLORIANÓPOLIS, 
 JOINVILLE, BLUMENAU, CRIACIUMA, CHAPECÓ E TUBARÃO. 
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CLIPPING LIVRO SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

 

 

 
 



 

Link de reportagens sobre o livro: 
 
Matéria publicada no blog "DISSE TUDO" sobre o livro : Um Viés Biocêntrico 
na Elaboração de Projeto Sociais. 
http://www.dissetudo.com/joinville/divulgacao/como-elaborar-projetos-
sociais#sthash.p7jdTouw.3xR1WPfk.dpbs 
Nota e foto sobre o evento de lançamento do livro, coluna Persona, de 
Alessandra Lobo - jornal Notícias do Dia de Joinville - 29/03/2014.   
http://ndonline.com.br/joinville/colunas/persona/154759-noticias-do-dia-
lanca-nova-campanha.html 
Entrevista coluna Orelhada, do Rubens Herbst, Caderno Anexo - jornal A 
Notícia. Página inteira com chamada na contracapa do jornal, em 
24/03/2014, lançamento do livro em Joinville  
http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a
4454605.xml&template=4191.dwt&edition=23973&section=1186 
Matéria no Caderno Plural - jornal Notícias do Dia, edição de 22 e 23/03/2014 
- destaca o lançamento do livro " Um Viés Biocêntrico" em Joinville 
 http://ndonline.com.br/joinville/plural/153012-producao-literaria-vive-
momento-de-agitacao-em-joinville-com-lancamento-de-dezenas-de-
titulos.html 
Coluna Persona, de Alessandra Lobo - jornal Notícias do Dia de Joinville, 
edição de 22/03/2014 -  divulga o lançamento do livro em Joinville. 
http://ndonline.com.br/joinville/colunas/persona/152905-neste-sabado-a-
vicua-realiza-a-primeira-edicao-da-corrida-cross-country-em-
pirabeiraba.html 
Coluna Alto Estilo, de Adri Buch - jornal A Notícia, edição de 18/03/2014 - 
divulga lançamento livro " Um Viés Biocêntrico na Elaboração de Projetos" 
em Joinville 
http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a
4448990.xml&template=4191.dwt&edition=23936&section=1186 
Livro ensina a elaborar projetos para o Terceiro Setor 
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=812
5&Itemid=62 
Matéria de divulgação do lançamento do livro no site Fofocas Brasil - Notícias 
http://www.fofoki.com/noticias/livro-projetos-sociais-sera-lancado-
associacao-comercial-industrial/relacionadas  
Matéria de divulgação do lançamento do livro no site Noticias da Cidadade- 
Tubarão e Criciúma /SC 
http://www.noticiasdacidade.org/noticias/politica-Tubarao-
SChttp://www.noticiasdacidade.org/noticias/politica-Criciuma-SC 

http://www.dissetudo.com/joinville/divulgacao/como-elaborar-projetos-sociais#sthash.p7jdTouw.3xR1WPfk.dpbs
http://www.dissetudo.com/joinville/divulgacao/como-elaborar-projetos-sociais#sthash.p7jdTouw.3xR1WPfk.dpbs
http://ndonline.com.br/joinville/colunas/persona/154759-noticias-do-dia-lanca-nova-campanha.html
http://ndonline.com.br/joinville/colunas/persona/154759-noticias-do-dia-lanca-nova-campanha.html
http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a4454605.xml&template=4191.dwt&edition=23973&section=1186
http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a4454605.xml&template=4191.dwt&edition=23973&section=1186
http://ndonline.com.br/joinville/plural/153012-producao-literaria-vive-momento-de-agitacao-em-joinville-com-lancamento-de-dezenas-de-titulos.html
http://ndonline.com.br/joinville/plural/153012-producao-literaria-vive-momento-de-agitacao-em-joinville-com-lancamento-de-dezenas-de-titulos.html
http://ndonline.com.br/joinville/plural/153012-producao-literaria-vive-momento-de-agitacao-em-joinville-com-lancamento-de-dezenas-de-titulos.html
http://ndonline.com.br/joinville/colunas/persona/152905-neste-sabado-a-vicua-realiza-a-primeira-edicao-da-corrida-cross-country-em-pirabeiraba.html
http://ndonline.com.br/joinville/colunas/persona/152905-neste-sabado-a-vicua-realiza-a-primeira-edicao-da-corrida-cross-country-em-pirabeiraba.html
http://ndonline.com.br/joinville/colunas/persona/152905-neste-sabado-a-vicua-realiza-a-primeira-edicao-da-corrida-cross-country-em-pirabeiraba.html
http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a4448990.xml&template=4191.dwt&edition=23936&section=1186
http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a4448990.xml&template=4191.dwt&edition=23936&section=1186
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=8125&Itemid=62
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=8125&Itemid=62
http://www.fofoki.com/noticias/livro-projetos-sociais-sera-lancado-associacao-comercial-industrial/relacionadas
http://www.fofoki.com/noticias/livro-projetos-sociais-sera-lancado-associacao-comercial-industrial/relacionadas
http://www.noticiasdacidade.org/noticias/politica-Tubarao-SC
http://www.noticiasdacidade.org/noticias/politica-Tubarao-SC
http://www.noticiasdacidade.org/noticias/politica-Tubarao-SC
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Matéria de divulgação no  portal da Associação de Jornais do Interior de SC - 
JORNAL EM FOCO, sobre o lançamento do livro "Um Viés Biocêntrico na 
Elaboração de Projetos - Desafios e Profissionalização do Terceiro Setor" 
http://www.adjorisc.com.br/jornais/emfoco/geral/livro-sobre-projetos-
sociais-sera-lancado-na-associac-o-comercial-e-industrial-1.1385597#.UpYT-
NI_uOd 
Matéria de divulgação no Portal FloripAmanhã sobre lançamento do 
livro  "Um Viés Biocêntrico na Elaboração de Projetos - Desafios e 
Profissionalização do Terceiro Setor" 
http://floripamanha.org/2013/11/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-
dia-5-na-capital/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=livro-
sobre-projetos-sociais-sera-lancado-dia-5-na-capital 
Matéria de divulgação no  portal da Associação de Jornais do Interior de SC 
sobre o lançamento do livro "Um Viés Biocêntrico na Elaboração de Projetos 
- Desafios e Profissionalização do Terceiro Setor" 
http://www.adjorisc.com.br/agenda/livro-sobre-projetos-sociais-sera-
lancado-na-associac-o-comercial-e-industrial-1.1385237#.UpYQqNI_uOd 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/emfoco/geral/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-na-associac-o-comercial-e-industrial-1.1385597#.UpYT-NI_uOd
http://www.adjorisc.com.br/jornais/emfoco/geral/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-na-associac-o-comercial-e-industrial-1.1385597#.UpYT-NI_uOd
http://www.adjorisc.com.br/jornais/emfoco/geral/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-na-associac-o-comercial-e-industrial-1.1385597#.UpYT-NI_uOd
http://floripamanha.org/2013/11/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-dia-5-na-capital/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-dia-5-na-capital
http://floripamanha.org/2013/11/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-dia-5-na-capital/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-dia-5-na-capital
http://floripamanha.org/2013/11/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-dia-5-na-capital/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-dia-5-na-capital
http://www.adjorisc.com.br/agenda/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-na-associac-o-comercial-e-industrial-1.1385237#.UpYQqNI_uOd
http://www.adjorisc.com.br/agenda/livro-sobre-projetos-sociais-sera-lancado-na-associac-o-comercial-e-industrial-1.1385237#.UpYQqNI_uOd


 

 
PROJETO AMIGOS DA ALEGRIA 

Há 15 anos este projeto está sendo desenvolvido em Chapecó 
 

Amigos da Alegria é composto por empregados da Caixa, tem como 
prioridade de intervenção à música, contação de histórias, piadas, 
poemas, além de caracterizações de clown e disseminação da 
cultura e educação junto às crianças das alas de quimioterapia e 
radioterapia do HI, contribuindo com aporte psicológico para 
enfrentamento da doença,  aos moradores do Asilo Municipal e, 
aos  internos do Albergue Municipal, promovendo a troca de 
culturas e momentos de descontração; 
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GRUPO CRIANÇA E SEUS AMIGOS 
Há 5 anos este projeto está sendo desenvolvido em Joinville 

 

O presente projeto desenvolve ações culturais como: esquetes, 

músicas, contação de histórias, poemas com o objetivo de melhorar 

autoestima, formação de plateia e o desenvolvimento do “Ser” 

participante e construtor de sua história e cidadania. 

 

 

 

http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/an_joinville-inspira/maria-kempf.html 

https://youtu.be/W-sTd9MNFS0 

http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/an_joinville-inspira/maria-kempf.html
https://youtu.be/W-sTd9MNFS0


 

PROJETO TRAMAMOS FIOS E FAZEMOS RENDA, 
TRAMAMOS VIDAS E FAZEMOS HISTÓRIAS 

 
O presente projeto tem como objetivo principal o resgate da  cultura 
açoriana,  promovendo a permanência e a identidade dessa atividade 
artesanal, que está prestes a desaparecer da cultura de Florianópolis. 
Além do forte trabalho de resgate cultural no qual é realizado por 
meio de oficinas e palestras com historiadores desde março de 2015, 
acontece  naturalmente o empoderamento deste grupo de mulheres 
através da formação e profissionalização.   
 

  
 
 
 
 
 
 

ONG MORADIA E 

CIDADANIA SC 

Rua Aristides Lobo, 256 
Bairro Agronômica, 
Florianópolis/SC  
 
Telefone (48) 33042204 
Cel/WhatsApp (48) 91432567 
 

 


