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NATAL É TEMPO DE AGRADECER! nós da
ONG Moradia e Cidadania queremos
agradecer
todas e todos os 550
associadas e associados pois, sem vocês
não poderíamos beneficiar 1.100 pessoas
através dos 10 projetos realizados em
Santa Catarina. Esperamos que mais
colegas juntem-se a nós em 2019.
Desejamos um abençoado natal e um
novo ano com muito amor e abundância.

EVENTO NATALINO NA SR FLORIANÓPOLIS
Este ano terá mais uma edição do evento natalino no
Prédio da SR Florianópolis organizado pelo Comitê
Florianópolis em parceria com a ONG Moradia e
Cidadania/SC. Além da exposição e comercialização
dos produtos do Projeto de Formação e Geração de
Trabalho de Renda de Bilros do Rio Vermelho terá apresentação de coral com
músicas natalinas e apresentações musicais com os talentos do prédio. Todos
estão convidados à participar da 2ª edição do Evento Natalino entre os dia 12 a 15
dezembro entre as 10:30 e 16:30 no prédio da SR Florianópolis.

Por que fazer voluntariado? Segundo especialistas, ser um
voluntário estimula a preocupação com os
outros e faz com que ocorra uma mobilização
por causas de interesse comum. Assim, ao
estabelecer laços de solidariedade e confiança
mútua, o ser humano fica mais fortalecido para
enfrentar as crises e torna a sociedade mais
unida ao lutar por um objetivo. "É necessário que
a pessoa sinta vontade de se doar em prol de
uma causa, que esteja disposta a fazer de sua ação algo que
transforme ou melhore alguém ou algum lugar.
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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 2ª edição do Boletim a
nossa entrevistada é a Marion,
secretária
do
Comitê
de
SR
Florianópolis.

Nome? Marion da Silva Bittencourt
Profissão? Bancário
Onde moro? Florianópolis
Um prazer? Compartilhar
Uma inspiração? São Francisco de
Assis
Um sonho? Todas as crianças na
escola
Uma palavra? Respeito
Faz voluntariado? Sim. Atuo na
secretaria do Comitê de
Florianópolis, da OMC.
O que a OMC representa para
você? Representa a alegria de
participar da manifestação de
solidariedade de uma parcela de
empregados da CAIXA, que se
dispõe contribuir com projetos de
voluntariado, participação e
inclusão social, geridos nos vários
comitês espalhados pelo país.

COMITÊS

Dia 7 de dezembro aconteceu a festa de confraternização
dos integrantes da Orquestra de Sons e Latas. Uma tarde
alegre no Ecoparque em Termas de Gravatal.

DE

N

ONG Moradia e Cidadania é
representada pelos comitês
formados por empregados da
Caixa. Abaixo segue o contato
dos
respectivos
coordenadores:

Curso de Educação Biocêntrica
SR Florianópolis
Sandro Xavier

A Moradia e Cidadania em parceria com a UNISUL
promove a 3ª edição do Curso de Educação
Biocêntrica em Tubarão. Com início em março de 2019
Maiores informações e ficha de inscrição neste link:
https://docs.google.com/forms/d/1M0FiiM0UXCGiFLaiC0SjthCIaXS0ViyQ-SWqn2EExE/editLATAS

sandro.xavier@caixa.gov.br

Pro

VOCÊ CONHECE OS NOSSOS PROJETOS?
Continuamos com a campanha para ampliar a nossa REDE DO BEM! Associa-se na
ONG Moradia e Cidadania/SC e transforme vidas.

SR Vale do Itajai
Marilu Tadano

matdno@bol.com.br

SR Norte
Giovana Piroli
giovanapiroli@gmail.com

Se te sentires chamado para fazer parte desta REDE DO BEM, aproveite
o natal e torne-se associado da ONG Moradia e Cidadania;SC:
OA 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: ...............................................
Gostaria de fazer VOLUNTARIADO? ............ Em que área? ..........................................
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
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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!

