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ONG Moradia e 

Cidadania SC 
Rua Aristides Lobo, 256 Bairro Agronômica, Florianópolis/SC 

https://www.facebook.com/moradia.cidadaniasc.9212 

E-mails: adm.moradiasc@gmail.com – coordenadorsc@gmail.com 

www.moradiaecidadania.org.br - 48 33042204 – 48 991432567/66 

 

Caríssimos associados! 

Temos a honra de apresentar  a Moradia  e Cidadania,  a sua ONG. 

Fundada pelos empregados da Caixa Econômica Federal em 

setembro de 2000, a Moradia e Cidadania é uma organização não-

governamental cuja história teve início em 1993, motivada pelo 

movimento social de combate à fome e à miséria, inspirado pelo 

sociólogo Herbert de Sousa.  

Em 2001, foi reconhecida com o título de OSCIP- Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público.  

Sua missão é promover a cidadania para as populações 

socialmente excluídas, por meio da educação, cultura, cidadania, 

geração de trabalho e renda e sustentabilidade.   

Atualmente, temos  550 sócios com uma mensalidade o equivalente 

a um tickt refeição.  

Um tiket refeição é quase nada mas, multiplicados por  550 tikets 

conseguimos  beneficiar 1.100 pessoas com dez projetos realizados 

em Santa Catarina. FAÇA PARTE DESTA REDE DO BEM!   
  

VOCÊ CONHECE OS NOSSOS PROJETOS? 
Iniciamos uma campanha para ampliar a nossa rede de associados e, assim, 

podermos melhorar os projetos atuais e ampliar a nossa rede do bem. Seja 

associado da ONG Moradia e Cidadania/SC e  

transforme vidas. Na segunda página deste Boletim está a ficha de inscrição 

para quem tiver interesse em se associar. Com uma mensalidade  equivalente 

a 1 dia de almoço você pode transformar vidas.  

  

 

 

 
 

ENTREVISTA 

Esta coluna está reservada para 

pequenas entrevistas com  

associados/as e/ou que estejam 

realizando algum trabalho de 

voluntariado. Participe desta coluna 

enviando as respostas e sua foto por 

email.  Neste 1º Boletim o entrevistado 

é Osmar Meister,  coordenador da ONG 

Moradia e Cidadania/SC 

 
 

Nome? Osmar Meister 

Profissão? Bancário 

Onde moro? Florianópolis 

 

Um prazer? Viajar  

Uma inspiração?  Projetos de 

inclusão social bem sucedidos.  

Um sonho? Sociedade brasileira 

igualitária  

Uma palavra ? Inclusão 

 

Faz voluntariado? Sim. Sou 

voluntário na gestão da ONG - MC 

no estado de SC  e  distribuição de 

comida e vestuário a moradores 

de rua em Florianópolis, junto com 

uma equipe de organização 

religiosa 

 

O que a OMC representa para 

você? representa luta por inclusão 

social, e o vínculo à sociedade 

civil organizada, consolidada por 

essas pessoas que  doam um dia 

do vale alimentação para praticar 

um voluntariado de fazer o bem, 

juntos na Força do bem. 
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rojeto Amigos da Alegria 

será replicado em Florianópolis e outras cidades 
O projeto “Amigos da Alegria” nasceu no ano de 2005 em Chapecó, 

tendo como referência o grupo Doutores da Alegria e observando a 

necessidade de entretenimento para as crianças e idosos de lares e abrigos 

públicos. A necessidade de carinho, calor humano e alegria nestes espaços 

motivaram a replicação deste lindo e importante projeto no Comitê SR 

Florianópolis e em outras cidades. Para tanto, a ONG Moradia e Cidadania/SC 

está organizando uma formação de palhaçaria 

para capacitar os colegas da Caixa para 

atuarem no Projeto Amigos da Alegria em outras 

cidades.  

Em março de 2019 acontecerá a oficina 

de Palhaçaria com três profissionais do Grupo 

Terapeutas da Alegria Tubacity da UNISUL de 

Tubarão. Esta formação acontecerá na sede da 

APCEF em Florianópolis. Na próxima edição deste Boletim confirmaremos a 

data.  

  A ONG Moradia e Cidadania/SC será responsável pela organização 

desta ação de formação em parceria com o Comitê SR Florianópolis. Se você 

faz parte da SR Florianópolis ou das demais SRs de Santa Catarina e tem 

interesse em replicar o projeto Amigos da Alegria na sua cidade então acesse 

o link abaixo e faça a sua inscrição para  garantir a sua formação e assim, 

estarás capacitado para participar deste lindo e importante projeto.  
https://docs.google.com/forms/d/17fLxeKMhNB8M41xIWO07kfnQ5dCbdMxLX_dI358Qi5

w/edit 

Pro 

Projeto Orquestra de Sons e Latas  

é destaque na mídia estadual 
O presente projeto está sendo realizado desde 2015 e beneficia mais 

de 200 crianças e adolescentes de duas comunidades com vulnerabilidade 

social e risco da cidade de Tubarão.  

O objetivo principal é promover a cultura de Paz e já apresenta  

relevantes indicadores: 85% na redução das violências interpessoais e no 

ambiente escolar, 95% de redução da evasão escolar, 85%  dos alunos 

apresentam melhor consciência nas questões ambientais. Este projeto conta 

com o patrocínio da Fundação Educacional e do CMDCA de Tubarão. Confira 

a reportagem neste link: http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-

vida/noticia/2018/09/alunos-criam-instrumentos-com-reciclaveis-e-orquestra-

faz-sucesso-em-tubarao-10557017.html 

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 

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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