RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE
2007

Ações e projetos desenvolvidos pela ONG Moradia e
Cidadania

Este relatório apresenta as ações e projetos desenvolvidos pela
Moradia e Cidadania no ano de 2007, a fim de divulgar e prestar
contas dos recursos disponibilizados para a promoção da inclusão
social de milhares de famílias de baixa renda em todo o Brasil.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2007
O início do ano de 2007 foi marcado por grandes acontecimentos na
Moradia e Cidadania. Em março, aconteceu em Brasília o Encontro Nacional
da Moradia e Cidadania, com a participação de todos os coordenadores
estaduais da ONG, para a Posse do novo Conselho Deliberativo e Fiscal e
eleição do Presidente Executivo, para a gestão de 2007 a 2009.
Durante todo o ano de 2007, a campanha nacional de adesão, com
características diferenciadas em cada Estado, trouxe à Moradia e Cidadania
resultados bastante significativos, sobretudo nos estados de São Paulo, Piauí,
Rondônia, Goiás, Pernambuco, Amazonas, com aumento significativo no
quadro de associados. Esta iniciativa, prevista no Planejamento 2005 – 2008
teve início no final de 2006 e ainda vem se desenvolvendo.
Dentre as ações realizadas, pela Presidência Executiva, destacam-se:
•

Renovação da parceria da Moradia e Cidadania, Caixa e a Lexmark, de
recolhimento e devolução das carcaças de cartuchos de impressoras
Lexmark para a empresa fornecedora, angariando recursos para o
financiamento de projetos sociais.

•

Implantação do Projeto Sistema Web de Gestão para ONG’s em
Software Livre, em parceira como Ministério de Ciência e Tecnologia.
Ações desenvolvidas: Aquisição de equipamentos e desenvolvimento do
Software pela Empresa APOENA.

•

Assinatura do Convênio com a FUNCEF, para o débito em folha da
contribuição associativa dos aposentados, assistidos pela FUNCEF;

•

Fomento à Campanha Nacional de Adesão.

•

Melhoria na comunicação eletrônica com os associados, na produção de
Boletins Estaduais e no site.

•

Elaboração de manual de identidade visual da instituição.

•

Identificação e elaboração de projetos nos estados, a fim de obter
recursos e fortalecer os trabalhos das coordenações. No decorrer do ano
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de 2007, deu-se continuidade as visitações às Coordenações.
Destacamos abaixo o trabalho realizado com algumas Coordenações
Estaduais:

Bahia

Em 2005, avaliou-se o projeto Rememorar, piloto que havia sido realizado em
Salvador e em São Luiz do Maranhão, para a recuperação de casarões
tombados pelo Patrimônio Histórico, e transformados em residências. O piloto
foi executado pela Presidência Executiva em parceria com a Coordenação da
BA.
A partir desta avaliação, em interlocução com o Governo do Estado, CONDER,
IPHAN e com a colaboração de empregados, arquitetos da CAIXA, elaborou-se
mais 17 novos projetos e, após aprovação do CD, foram encaminhados para o
MINC.
Em 2007, dos projetos encaminhados, três são para recuperação de Fortes
situados em Salvador dando-lhes novos significados, na área de educação e
geração de renda. Destes, apenas um se encontra aprovado para captação de
recursos, estando os outros ainda em fase de análise pelo Ministério.
Para a captação dos recursos do Forte Barbalho, no valor de R$ 5.032.794,36,
aprovado pelo MINC, apresentamos ao BNDES a fim de obtermos o imposto
devido.
Os demais projetos prevêem a recuperação de casarões, no Centro Histórico
de Salvador, no bairro Pelourinho. Eles englobam 12 casarões e vão gerar 111
aptos que serão vendidos pelo programa PAR, da CAIXA. O Governo do Estado
é nosso maior parceiro na execução dos mesmos.
Outra medida relativa a Coordenação da Bahia, foi a transferência da gestão
do projeto Microcrédito da Presidência Executiva para a mesma, realizada em
Dezembro de 2007.

Amazonas
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Em 2007, promoveu-se junto a Coordenação do Amazonas, a identificação,
articulação e elaboração do projeto para o Fortalecimento dos Arranjos
produtivos das Comunidades Indígenas do Alto do Solimões.
Este projeto prevê a instalação de 10 telecentros em 8 municípios da região,
envolvendo as prefeituras, as universidades, federal e estadual, do Amazonas
e a Federação dos Caciques das Comunidades Indígenas (FOCCIT) . Prevê
capacitações em software livre e o fortalecimento dos princípios da economia
solidária. O orçamento previsto do projeto é de R$ 189 mil, e está em fase de
aprovação no Ministério da Ciência e Tecnologia.
No orçamento está previsto, entre outras coisas, a tradução e publicação de
cartilha sobre economia solidária, em Ticuna, para facilitar a apropriação de
conceitos, pelas comunidades indígenas.
Maranhão

No final de 2007, atuou-se junto a Coordenação do Maranhão, e sua equipe,
na avaliação do projeto INCLUE. Este trabalho resultou na elaboração do
projeto da Incubadora Virtual de Empreendimentos Culturais do MA.
O projeto prevê a incubação, presencial e virtual, de 20 empreendimentos
culturais, dentre eles, associação de Tambor de Crioula, Bumba Boi e Tambor
de Mina. Culturas enraizadas nas comunidades pobres de São Luiz do
Maranhão.
Este projeto foi entregue no Ministério da Ciência e Tecnologia para obtenção
de recursos necessários à sua realização. Já conta com o apoio do
SEBRAE/MA.

Minas Gerais

No segundo semestre de 2007, trabalhou-se junto à Coordenação e sua
equipe, no sentido de colaborar com a elaboração do projeto para
fortalecimento da Rede de Conhecimentos Livres, que visa promover
tecnologia inovadora de gestão, aplicação de conhecimento e apoio
institucional às organizações de comunidades de baixo IDH, articuladas em
rede, em plataforma Linux e a prática da metareciclagem.
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Este projeto é fruto de um processo de apoio e suporte técnico já
desenvolvido desde 2006, pela ONG. As atividades contam com a participação
de várias organizações, em estágios diferenciados de desenvolvimento. O
projeto está em fase de avaliação pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.
Está sendo articulada aproximação com o Governo do Estado de MG, a fim de
obter a sessão de espaço físico para o estabelecimento do Laboratório da
Metareciclagem.

Ceará

No Ceará, onde a Gerente Nacional esteve no final de 2007, a Coordenação
desenvolve o projeto Centro de Formação e Cidadania, em parceria com a
Prefeitura de Fortaleza e outros atores, oferecendo cursos de qualificação
profissionalizante em diversas áreas. Atualmente existem mais de 1.500
inscrições de pessoas aguardando oportunidade para participação nos
mesmos.
Prepara-se projeto a ser apresentado no Ministério do Trabalho para a
obtenção de recursos a fim de potencializar esta iniciativa da Coordenação
daquele Estado.
São Paulo

No segundo semestre de 2007, a Gerente Nacional atuou junto com a
Coordenação de São Paulo, maior base de empregados da CAIXA, no sentido
de angariar o apoio para ampliar o número de associados da ONG.
Buscou provocar, por meio de proposta de projeto, de maneira mais efetiva,
maior aproximação com a FUNCEF e a FENACEF.
Participou, em 2007, de reuniões com a Coordenação, sua equipe e alguns
Comitês Regionais.
Avaliou-se, junto com o coordenador e equipe, a necessidade de maior
aproximação com os Comitês Regionais e o alinhamento de suas ações às
diretrizes institucionais.
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A Coordenação foi orientada no sentido de promover, a exemplo da
Coordenação do Rio Grande do Sul, Encontro Estadual dos Comitês Regionais
a fim de integrá-los em torno das reflexões e processos institucionais.
Este trabalho desencadeou grande processo de articulação dos Comitês
Regionais e parceiros em todo o Estado, o que tem aumentado o número de
adesão a ONG e provocado maior proximidade e reavaliação das atividades
de seus Comitês.

Roraima

Foi constituída mais uma coordenação Estadual da Moradia e Cidadania, em
Boa Vista, com o estabelecimento de um Comitê Regional e um coordenador
nomeado pelo Conselho Deliberativo.

Rio Grande do Sul

O novo Presidente da ONG esteve presente na inauguração do projeto Casa
Brasil, no final de 2007, onde pode conhecer de perto o trabalho da
Coordenação. Além de ter feito discurso significativo sobre a Moradia e
Cidadania, na presença da Presidenta da CAIXA e de outros parceiros.
O projeto Casa Brasil tem o propósito de implantar, junto às comunidades
carentes, um espaço destinado à convergência de políticas públicas nas áreas
de inclusão digital, social e cultural, geração de trabalho e renda, ampliação
da cidadania, popularização da ciência e da arte. O projeto propõe o uso
intensivo das tecnologias da informação e da comunicação visando capacitar
os segmentos excluídos da população para a inserção crítica na Sociedade do
Conhecimento, buscando superar e romper a cadeia de reprodução da
pobreza.
Sua gestão é feita de maneira colegiada com a participação das lideranças
comunitárias, valorizando o protagonismo social e a emancipação dos
cidadãos.
Distrito Federal

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 613206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956
Site: www.moradiaecidadania.org.br

6

Julho/2008

No Distrito Federal, atuamos em parceira da Coordenação local, em várias
iniciativas, como o projeto Arte e Ofício, junto a Associação dos Moradores do
Varjão e a Creche Comunitária Rafael Gregório, finalizado em dezembro de
2007.
A Moradia e Cidadania, em parceria com a Central de Cooperativas de
Catadores do DF, promoveram capacitações e cursos de cooperativismo e
associativismo para este segmento.

Panorama
A ONG Moradia e Cidadania têm uma Presidência Executiva em Brasília e
Coordenações Estaduais atuantes em 25 estados brasileiros.
Em dezembro de 2007, a Moradia e Cidadania contava com 10.803 mil
associados, que contribuíram mensalmente para a realização de projetos,
programas e campanhas. Neste ano, as ações beneficiaram 142.064 mil pessoas de
baixa renda em todo o Brasil. Foram investidos R$ 2.043.444,91.

Receita
A receita da ONG Moradia e Cidadania, no ano de 2007, foi constituída das seguintes
fontes:

Créditos:
1. Contribuição mensal dos associados em 2007:
a) Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA: R$ 1.476.489,69
b) Em averbação de folha de pagamento da FUNCEF: R$ 2.961,00
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c) Débito em conta, da CAIXA: R$ 72. 923,67
2.

Recursos captados, públicos e privados, para projetos: R$ 657.891,10

3.

Parceria Lexmark: R$ 430.365,00

4.

Outras doações: R$ 36.754,71

Vendas e serviços:
1.

Papéis inservíveis: R$ 245.122,67, equivalente a 1.392.806T de
papéis;

2.

Cartuchos e impressoras: R$ 33.380,92 o equivalente a 6.072
unidades diversas recolhidas;

3.

Sucatas: R$ 183.083,02.

4.

Produtos

de

projetos

apoiados

pela

Moradia

e

Cidadania:

R$

24.594,75.
5.

Receitas com serviços prestados: R$ 81.636,78.

6.

Outras ações: R$ 50.164,27

7.

Total da receita: R$ 2.865.432,94

Realizações
Projeto Sistema Web de Gestão para ONGs
A Presidência Executiva elaborou projeto para o desenvolvimento do
Sistema Web de Gestão, a fim de contribuir com a eficácia dos controles e a
transparência da ONG, e criar condições para que nossa instituição pudesse
corresponder às exigências para a utilização de recursos públicos, e do
mercado privado de financiadores do Terceiro Setor.
Obteve o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia para o
financiamento do projeto, no final de 2006, cujo orçamento aprovado foi de
R$ 255.711,46.
O Sistema Web de Gestão, em plataforma livre, estará disponível a
partir de agosto de 2008, e é uma ferramenta estratégica para avançarmos
Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 613206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956
Site: www.moradiaecidadania.org.br

8

Julho/2008

neste caminho. Com sua implementação a Moradia e Cidadania dará um salto
de qualidade na sua gestão administrativa e financeira, possibilitando maior
transparência às prestações de contas e o exercício de controle da aplicação
dos recursos com maior eficácia.
Outro ganho que o Sistema Web trará é o monitoramento e avaliação
dos projetos desenvolvidos, uma vez que não se tem ainda um levantamento
consistente do impacto includente dos mesmos.
A inclusão digital, grande projeto da nossa organização e que nos
identifica nacionalmente, deve ser visto como parte do processo de inclusão
social. Sendo necessário para tanto, acesso à rede mundial de computadores,
à caixa postal eletrônica, ao armazenamento de informações, às linguagens
básicas e instrumentos para usar a rede, às técnicas de produção de
conteúdo e à construção de ferramentas e sistemas voltados às comunidades.
Esta concepção de inclusão digital pressupõe a utilização tecnológica de
soluções em plataformas livres, não proprietárias, desenvolvidas de modo
compartilhado. No entanto, um número razoável de instituições ainda não
compreendeu a dimensão desta concepção, limitando suas ações de inclusão
digital no aprendizado da utilização do computador com software proprietário
e nem sempre possibilitando o acesso a Rede.
A disseminação das vantagens do Software Livre no Terceiro Setor e sua
utilização maciça é estratégica na medida em que este setor é um dos
agentes operativos da inclusão digital e social de maior abrangência
populacional.
Assim acreditamos que o Sistema Web de Gestão para ONG, em
software livre, não só promoverá a migração definitiva da Moradia e
Cidadania, como a sua conseqüente disponibilização para uso de outras
instituições, virá cumprir um papel provocador da adesão do setor e uma
elevação da consciência política a respeito de sua implicação nas questões de
soberania e independência.
Sabemos que o processo de mudança implicará em dificuldades iniciais
e transitórias para as coordenações estaduais e equipes. Orientamos a
Coordenação de Minas Gerais no sentido de que seja a facilitadora deste
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processo de migração para o Linux, uma vez que sua equipe tem
conhecimento avançado a este respeito.
A Coordenação de Minas Gerais já trabalha com plataforma livre e
domina esta ferramenta. Um dos projetos de maior dimensão social, no
estado, é a Rede de Conhecimentos Livres, que oportuniza a diversas
organizações, o apoio técnico e institucional, por meio da utilização desta
ferramenta.
O projeto prevê treinamento nacional, a ser realizado, e o indicativo é
que ele seja realizado em Belo Horizonte.
A programação contempla o treinamento para o uso do software de
gestão, do pacote Open Office e da matriz do Marco Lógico, ferramentas
necessárias para a utilização do sistema web.
Em Maio, na Bahia, a Moradia e Cidadania foi visitada pela Missão
Libanesa, que conheceu o Projeto Microcrédito, desenvolvido desde 2002.
No mês de junho, vários estados comemoraram o Dia do Catador, em
parceira com o Fórum de Lixo e Cidadania e outras instituições parceiras.
Foram realizadas palestras e cursos de capacitação para os catadores e seus
familiares.
Em agosto, aconteceu em Brasília, o Seminário Nacional CAIXA Nós
Podemos, que contou com a participação da Moradia e Cidadania. Neste mês,
tomou posse como Presidente Executivo o Sr. Pedro Monteiro Torres Neto,
que era Coordenador Estadual no Estado de Goiás, bastante admirado pelo
excelente trabalho desenvolvido, onde destaca-se o Projeto Vaga-lume, de
Alfabetização em parceria com MEC/FNDES, que já alfabetizou de 75 mil
pessoas no Estado.
Em setembro, outra iniciativa importante, com abrangência nacional,
realizada pela Presidência Executiva foi renovada. Trata-se da parceria com a
CAIXA e Lexmark, firmada em 2006, para o recolhimento e devolução dos
cartuchos usados à empresa fornecedora.
Esta parceria já rendeu à ONG um total de R$ 757.000,00. Essa receita
financia vários projetos que se desenvolvem nos diversos Estados brasileiros,
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em sua maioria, a favor da organização e qualificação dos catadores de
materiais recicláveis.
Em Outubro, foi realizado o Simpósio para Aposentados da FUNCEF no
Estado de Amazonas, que contou com a participação da Gerente Nacional
Roseane Coelho Braga e de Diva de Sousa, aposentada da CAIXA e Gerente
de Relações Institucionais da Moradia e Cidadania do Estado de São Paulo.
Em novembro, foi inaugurada a Unidade Casa Brasil, em Porto Alegre,
projeto em parceria com o Governo Federal, que contou com a presença do
Presidente Executivo Pedro Monteiro Torres Neto, Presidenta da CAIXA Maria
Fernanda Coelho, do Coordenador Estadual Artur Ferreira de Almeida, da
Conselheira Beatriz.

O projeto Casa Brasil está localizado na Vila dos Papeleiros em Porto
Alegre, visa atuar na perspectiva de melhoria da qualidade de vida da
população ativa local, criando oportunidades de inserção da comunidade local
na universalização do acesso e do uso intensivo da tecnologia da informação
contra a fome e à miséria. Estimular a autonomia coletiva dos segmentos
socialmente excluídos e promover a conexão com outras comunidades de
inclusão digital, regional, nacionais e internacionais.
Na Bahia, a cliente do Microcrédito da Moradia e Cidadania/BA, Janete
Borges de Queiroz, ganhou o Prêmio Melhores Empreendedores 2007,
promovido pelo CityBank, no V Fórum Latino de Microcrédito, no Maranhão,
no mês de novembro. Janete foi premiada com R$ 8.000,00.
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Ainda no mês de novembro, a Moradia e Cidadania participou da (foi
realizada a) 6ª Oficina para Inclusão Digital, que aconteceu nos dias 26 e 29
de novembro, em Salvador, Bahia. Os temas abordados foram: “Infraestrutura na área de tecnologia da informação, cidades digitais, redes locais e
economia solidária”.
Em dezembro foram realizadas em vários estados campanhas de
arrecadação de alimentos, brinquedos e roupas, que foram doados às
comunidades de baixa renda, atendidas pela Moradia e Cidadania.

Comunicação
Na área de Comunicação da Moradia e Cidadania, foi desenvolvido um
Manual de Identidade Visual, em parceira com a Coordenação de Goiás e a
Presidência Executiva, a fim de orientar e padronizar as publicações
institucionais. Muitas foram as ações realizadas a fim de divulgar os
projetos em âmbito nacional, são elas:
•

Produção de boletins estaduais eletrônicos;

•

Vídeos de divulgação do trabalho das coordenações estaduais: MG,
PE, PR, RS;

•

A Moradia e Cidadania foi pauta em jornais locais do Distrito Federal,
Paraíba, Rio Grande do Sul, Caixa Econômica Federal, Funcef, Apcefs,
entre outros;

•

Foi

estabelecida

comunicação

via

e-mail

eletrônica,

com

os

associados;
•

•
•

Manutenção do site diariamente e divulgação de eventos;
Atualização de todos os projetos estaduais no site
Elaboração de folders e jornais impressos por algumas coordenações
como BA, SP, GO, MG, PE, e MT;

•

Criação de quatro links no site: Agenda, que apresenta uma agenda
do Terceiro Setor e dos eventos realizados nos estados. Editais
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abertos, que divulga as oportunidades de captação de recursos para
Instituições do Terceiro Setor em diversas áreas para a promoção da
inclusão social e da cidadania. Responsabilidade Ambiental, que
apresenta artigos, matérias e questões ligadas ao meio ambiente.
Representações, que divulga as instituições, conselhos e fóruns
que

são

parceiros

da

ONG.

Estes

links

são

atualizados

semanalmente, conforme a necessidade.
•

O link Destaque do Mês no site, tem sido de grande estímulo para
as ações nas coordenações estaduais. Cada mês uma ação ou
projeto ganha destaque no site.

•

O link Gente que Faz, do site busca trazer personagens que fazem
à diferença nas ações e projetos da Moradia e Cidadania e que na
maioria das vezes ficam nos bastidores para que as ações
aconteçam da melhor forma possível. Este link busca valorizar todas
as pessoas que contribuem para que a Moradia e Cidadania
desenvolva o seu trabalho da melhor forma possível, diminuindo a
cada dia as desigualdades sociais. Este link também é atualizado
mensalmente.

1. AÇÕES EMERGENCIAIS E CAMPANHAS

No ano de 2007 foi realizado diversas campanhas e ações emergenciais
que beneficiaram 66.360 pessoas de baixa renda em todos os estados do
Brasil, que foram atendidas de forma emergencial, com doações de
alimentos, agasalhos, brinquedos, material escolar, remédios e outros bens
de consumo, provenientes de campanhas de arrecadação. A Moradia e
Cidadania investiu R$ 190.919,55 nestas ações.
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Em parceria com a Superintendência Regional da Caixa em Amazonas, a
ONG implantou uma vídeo-biblioteca/sala de leitura na Escola Municipal São
José. Foram arrecadadas 600 unidades entre livros e DVDs infantis.
Em julho, aconteceu em Manaus-AM a Campanha Ação Social, que
beneficiou mais de 300 pessoas com as seguintes ações: atividades
esportivas e recreação, corte de cabelo, depilação, maquiagem, manicure,
aferição de pressão arterial, glicemia capilar, distribuição de preservativos,
palestra educativa sobre o trânsito e educação ambiental, teatro de
marionetes, alimentação, refrigerantes, distribuição de brindes e Brechó –
roupas, bijuterias e brinquedos. Parceiros: SENAC Universidade La Salle,
Escola de Profissionais Interdigitus, Secretaria Municipal de Saúde, Instituto
Municipal de Trânsito, Universidade Federal do Amazonas,Talher Amazonas,
Loja de Confecções Ponto I e Guaraná Magistral. Esta ação mobilizou 50
empregados da Caixa.

2. AÇÕES ESTRUTURANTES PRIORITÁRIAS
Um importante instrumento de inclusão social são suas ações estruturantes.
Na Moradia e Cidadania estas ações correspondem a projetos de educação,
geração de trabalho e renda e moradia, que beneficiaram 64.584 pessoas,
com um investimento de R$ 1.815.562,33.

2.1 Educação
Faz parte desta categoria, os projetos de educação digital, educação
complementar, educação para a cidadania e alfabetização de jovens e
adultos.
2.1.1 Inclusão digital
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(MT)

Este ano, a Moradia e Cidadania atingiu a marca de 102 telecentros,
totalizando 186 salas de inclusão digital para pessoas de baixa renda.
Com o objetivo de levar a educação básica, por meio da informática às
comunidades carentes é desenvolvido desde o ano 2000, o projeto de
Educação Digital.
Com um investimento de R$ 231.879,45, o projeto certificou 5.150
pessoas com o acesso à educação digital, por meio de uma rede de 1.651
computadores, instalados em salas de inclusão digital.
As aulas são ministradas em parceria com associações comunitárias,
igrejas, escolas, prefeituras, sindicatos e outras entidades da sociedade civil,
nas salas de informática, distribuídas por todos os Estados do Brasil.
Os equipamentos utilizados no projeto provêm da parceria que a ONG
mantém com a Caixa Econômica Federal e outras instituições.
O Projeto Educação Digital está implantado em 20 estados e atende
também, com salas específicas, menores infratores, deficientes físicos,
indígenas, comunidades de quilombolas e idosos.

Educação Digital em Software Livre – PR
Em Curitiba, a Moradia e Cidadania/PR instalou
um laboratório localizado na sede da Moradia e
Cidadania/PR para o ensino de software livre. Já
capacitou

seis

turmas,

e

existem

duas

em

andamento. Acontece também a capacitação de
uma turma de voluntários por ano.
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Projeto Redes de Conhecimentos Livres- MG
A Rede de Conhecimentos Livres (RCL) surge como solução para a
capacitação

integral

dos

educadores

digitais

e

introdução

de

novas

tecnologias para implantação de Laboratórios Digitais Linux, ou seja, em
plataforma livre. Os laboratórios são montados com equipamentos produzidos
na oficina de metareciclagem da ONG, que usa computadores doados pela
Caixa e outros parceiros. O projeto atende 60 usuários por mês, de todas as
faixas etárias.
A RCL vem priorizando o apoio institucional, tecnológico e metodológico
para todas as instituições parceiras, como uma estratégia para contribuir na
qualidade de gestão, na construção e apropriação do conhecimento,
investindo na capacitação e formação do educador digital, como figura central
na condução dos processos de transformação social, mudança de paradigma
educativo, disseminação da plataforma LINUX e o uso do software livre.
O número de entidades beneficiadas pela rede aumentou de 6 (seis) em
2006 para 13 (treze) em 2007. Atualmente, potencializa diversos projetos
sociais e já obteve o reconhecimento em diversas frentes, pela inovação
tecnológica, metodológica e pela abrangência da ação social.

Projeto Casa Brasil - RS
A Moradia e Cidadania/RS implantou, em Porto Alegre, o Projeto Casa
Brasil em parceria com o Governo Federal, a fim de promover a inclusão
social, por meio da inclusão digital, geração de trabalho e renda e educação.
O Casa Brasil foi implantado nas proximidades do Loteamento Santa
Terezinha, antiga Vila dos Papeleiros. É um espaço comunitário, de acesso
modular com Telecentro, Auditório, Sala de Leitura, Estúdio multimídia e
Laboratório de metareciclagem.
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O

projeto tem

como

objetivo

atuar

com

reciclagem

de

micro

computadores, educação para as famílias que vivem da catação de material
reciclável e cursos de capacitação em diversas áreas profissionalizantes,
utilizando material reciclável. No ano de 2008, o projeto pretende beneficiar
cerca de 1.500 pessoas.

2.1.2 Alfabetização de Jovens e Adultos
Em 2007, foi investido neste programa R$ 478.725,52, beneficiando
4.780 pessoas.
Professores, universitários, funcionários e voluntários integram-se aos
projetos da ONG, dedicando parte do seu tempo à educação. Ensinam muito
mais que leitura de palavras proporcionam aos beneficiados uma leitura de
mundo,

apontam

caminhos

para

melhorar

suas

condições

de

vida,

contribuindo para a formação do conhecimento e da inclusão social.
Igrejas, associações, empresas públicas e privadas, canteiros de obras,
presídios, asilos e casas de recuperação cedem espaços às salas de aulas do
Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos.
Projeto Vaga-lume - GO
O projeto Vaga-Lume (Alfabetização e Valorização Humana) começou
na cidade de Formosa - GO, no ano de 1996, da iniciativa de Darlan
Bernardes,

empregado

da

CAIXA,

com

a

finalidade

de

minimizar

o

analfabetismo naquele município. Posteriormente, a ONG Moradia e Cidadania
ampliou o projeto com apoio da UEG - Universidade Estadual de Goiás e FNDE/
MEC para que a educação chegasse aos lugares mais desfavorecidos e
desprovidos de recursos.
O projeto tem atende jovens e adultos que não tiveram a chance de
aprender a ler e a escrever na idade adequada. Ao participarem do Vaga-lume
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eles encontram uma oportunidade de aprendizado, melhoria no convívio
social e desenvolvimento pessoal.
A habilidade de ler e escrever causa um impacto significativo na autoestima do estudante, a sensação de autonomia e de não ser mais
"marginalizado" é um dos resultados mais significativos, tarefas que parecem
simples, como ler a manchete de um jornal, copiar receitas ou escolher um
cartão de Natal, trazem-lhes grande sensação de bem-estar, realização e
felicidade.
Desde a sua fundação, o projeto já alfabetizou cerca de 85 mil pessoas
e capacitou 4.000 professores em 130 Municípios, que contou com a parceria
com a UEG- Universidade do Estado de Goiás, FNDE/MEC, CAIXA, FUNCER- Fundação Universitária do Cerrado, Prefeituras e outros.

Educação no Campo – GO
O Projeto Educação no Campo tem o objetivo de alfabetizar e fortalecer
a educação nos assentamentos da Reforma Agrária, visando aumentar o nível
educacional dos assentados, para a sua inclusão social. A Moradia e Cidadania
é parceira no projeto doando material didático e kits contendo: caderno, lápis
e borracha aos alunos. Parceiros: PRONERA – Programa Nacional de Educação
na

Reforma

Agrária,

Ministério

do

Desenvolvimento

Agrário,

UEG

-

Universidade Estadual de Goiás, FUNCER - Fundação Universitária do Cerrado,
INCRA e Movimentos Sociais.
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2.1. Educação complementar – Educação, Esporte e Cultura
Foi investido em educação complementar R$ 164.128,06. Desenvolveu
em 15 estados diferentes projetos de educação complementar. Sete dos
projetos desenvolvidos são de gestão da Moradia e Cidadania. Ao todo, a
Moradia e Cidadania beneficiou 8.168 pessoas de baixa renda.
Escolinha Nossa senhora das Graças – PI
A Moradia e Cidadania/ PI, desenvolve desde 1996, diversas ações para
a melhoria da qualidade de vida das crianças da Escolinha Nossa senhora das
Graças, Teresina/PI. No início das aulas, em de 2007, a Moradia e Cidadania
contribuiu com a aquisição do material escolar (mochila, caderno, lápis,
borracha, coleção) e com o lanche. Durante todo o ano, a Moradia e Cidadania
acompanha e promove diversas ações sócio-educativas de melhoria da
qualidade de vidas das crianças. O projeto atende 60 crianças por ano.

Projeto Reforço Escolar- PI
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Além disso, a Moradia e Cidadania/PI em parceria com a Associação de
Assistência e Incentivo à Capacitação da Vila Irmã Dulce desenvolve, desde
março de 2007, o Projeto Reforço Escolar. Este projeto tem o objetivo
principal de contribuir para a formação educacional de aproximadamente 100
crianças e jovens e buscar o acompanhamento escolar. As atividades
desenvolvidas no projeto evitam que os mesmos exponham-se a situações de
risco, no sentido de estimular o gosto pela leitura e para a formação de uma
consciência crítica e cidadã. A Moradia e Cidadania/PI promove o material
escolar de todos os jovens para a realização do projeto.

Projeto Coral Força Jovem - GO
Com o objetivo de promover a inclusão social e a prevenção à
marginalidade, o Projeto Coral Força Jovem, em Goiás, desenvolve as
habilidades musicais de crianças e adolescentes com aulas de violão, canto e
outros, além de noções de cidadania, responsabilidade sócio-ambiental e
relacionamento interpessoal.
A Moradia e Cidadania fez o investimento de R$ 4.500,00. Estão
planejadas atividades de incentivo cultural, como visitas à museus, cinema,
teatro entre outros, como forma de valorizá-los, estimulá-los e encantá-los!
Resultados: Já foram beneficiados pelo Projeto cerca de 500 alunos.
Sendo que atualmente 40 alunos participam das aulas. Parceiros: Moradia e
Cidadania, OSCEGAL - Obras Sociais do Centro Espírita André Luiz e Escola
Municipal Espírita André Luiz.
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Projeto Chiquinho – GO
Ainda no Estado de Goiás, a ONG desenvolve o Projeto Chiquinho que
atende, no período extra-escolar, crianças que vivem em situação de risco
social e pessoal. Visa o desenvolvimento integral e a melhoria das condições
de vida das crianças e de suas famílias, por meio de um processo de
formação sócio-educativo. As 50 crianças que freqüentam a instituição
recebem atendimento pediátrico e psicológico, alimentação, lazer, reforço
escolar, atividades educativas complementares entre outros benefícios. Mais
de 200 crianças e suas famílias já foram beneficiadas. Parceiros: Moradia e
Cidadania, Associação São Francisco de Assis, Conselho Tutelar dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Prefeitura Municipal de Goiânia, Empresas e
Voluntários.
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Projeto Bom de Bola - ES
Em Guarapari- ES é desenvolvido o Projeto Bom de Bola, que atende
crianças e adolescentes de 05 a 17 anos. O projeto acontece em Santa
Mônica, Setiba, Perocão e regiões adjacências. O objetivo do projeto é
erradicar o analfabetismo infantil, diminuir a evasão escolar, integrar os
bairros e incentivar a educação religiosa da criança, promovendo maior
integração com a família, por meio do esporte.
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Além da educação formal, requisito básico para participar, o atleta
desenvolve o trabalho em equipe e a disciplina. Outro resultado já
contabilizado é a diminuição da marginalidade infanto-juvenil na região. A
Moradia e Cidadania/ES beneficia 1000 crianças e adolescentes. Parceiro:
Associação Bom de Bola, Craque na Escola, Com Deus no Coração.

Projeto Reconstruindo - RJ
No Rio de Janeiro em parceria com a Escola Municipal Levy Neves está
em desenvolvendo desde 2007, o Projeto Reconstruindo que tem como
objetivo desenvolver práticas educacionais de qualidade e inclusiva. O Projeto
trabalha

envolvendo

diferentes

artes,

para

trabalhar

o

processo

de

ensino/aprendizagem sensibilizando os alunos de forma lúdica, prazerosa e
criativa resgatando os valores de cidadania.
O objetivo do Reconstruir é promover o desenvolvimento das múltiplas
inteligências nos alunos, desenvolvendo a sensibilidade, a auto-estima,
disciplina, responsabilidade, concentração, colaboração e iniciativa. Na
primeira fase foram implantados os seguintes projetos: Projeto Uirapuru, que
é um coral, que atende 60 alunos; Projeto de Xadrez, que atende 48 alunos;
Banda Levy, formada por 60 alunos. O encerramento das atividades, no ano
de 2007, foi marcado pela realização de um Torneiro de Xadrez. Os quatro
primeiros

colocados

foram

convidados

a

ingressarem

para

escolas

particulares através de bolsas de estudos doadas pelas próprias escolas.

Projeto Arte e Ofício - DF
Em parceria com a Presidência Executiva e
a

Associação

de

Moradores

do

Varjão,

a

Coordenação da Moradia e Cidadania/DF, realizou
em março de 2007, o Projeto Arte e Ofício com
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oficinas de Percussão e outras atividades como inclusão digital e oficinas
sócio-educativas para crianças e jovens da Vila Varjão, em Brasília-DF. O
projeto atendeu crianças e jovens de 12 a 18 anos de idade, no período
inverso ao do ensino regular. A Moradia e Cidadania proporcionou a aquisição
de 20 instrumentos musicais para o curso, que teve a duração de seis meses.
E promoveu a Oficina de construção de instrumentos musicais, para os
jovens.

Projeto Comunidade Zaki Narchi - SP
Em São Paulo, é desenvolvido o Projeto Comunidade Zaki Narchi, uma
iniciativa da ONG Moradia e Cidadania para promover às pessoas de baixa
renda, inclusão cultural. A intenção do projeto é trabalhar os objetivos do
milênio por meio de cultura, música, esportes e da instalação de oficinas de
geração de emprego e renda.

Por meio de uma parceria com a Secretaria de Abastecimento (Semab),
em 2004, foi cedido um auditório na região para os ensaios, dando início a
dois projetos: a Cia. de Dança Zaki Narchi - que, atualmente, atende cerca de
80 crianças - e o Coral Infantil Zaki Narchi - formado por aproximadamente 40
crianças.
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Projeto Lar da Benção - SP

Educação, trabalho, cultura, esporte, lazer
e proteção do meio ambiente são algumas das
atividades oferecidas pela Moradia e Cidadania/
SP para a promoção de inclusão social no Lar da
Benção, que atende crianças de 0 a 6 anos de
idade, em situação de risco social, retiradas de
seus lares pelo Juizado da Infância e da Juventude devido a maus tratos,
abandono, violência e/ou desestruturação familiar.
Atualmente o abrigo atende cerca de 20 crianças em regime integral,
com um quadro fixo de dez funcionários, além de prestadores de serviços.
Além disso, o Lar da Benção desenvolve, por meio de voluntários, um trabalho
junto a 25 adolescentes da região, oferecendo cursos de inglês e informática,
matemática, noções de espaço, higiene, coordenação motora, escrita,
criatividade, higiene, educação etc. A cozinha de congelados, hoje em um
local alugado, ajuda a manter com suas vendas parte dos recursos
necessários para o funcionamento do abrigo. O mesmo salão onde funcionará
a cozinha servirá para a realização de jantares, almoços, e bingos
beneficentes que gerarão recursos para a manutenção da entidade e das
crianças atendidas.

Projeto Dançando pela Vida – BA

Na Bahia, é desenvolvido o Projeto
Dançando pela Vida em parceria com a
Ebateca-Graça. O projeto está acontece nas
Comunidades Recanto Feliz, Paraíso Azul I e
II, o projeto Dançando pela Vida e atende 45
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crianças e adolescentes com aulas de ballet, jazz, dança de salão, cidadania e
desenvolvimento pessoal.
Projeto Centro Popular de Arte e Cultura Pé no Chão - CEPEC CE
No Ceará, o Projeto Centro Popular de Arte e Cultura Pé no Chão
(CEPEC) é desenvolvido em parceria com a ONG Moradia e Cidadania desde
1998 e existe desde 1989. O Projeto beneficia às localidades Nova Canudos,
com 500 famílias; Nova Esperança, com 200 famílias e Marrocos, com 320
famílias. O grupo vem desenvolvendo projetos na área da dança, música,
esporte e educação e tem alcançado ótimos resultados no desenvolvimento
sócio cultural e econômico de crianças, jovens e adolescentes.

Projeto Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza - CE
Outra iniciativa da Moradia e Cidadania/CE acontece no Bairro Conjunto
Palmeiras, o Projeto Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza, que
atende a Crianças e adolescentes com a atividade da dança em suas diversas
modalidades.

Projeto Banda de Congo Mirim Vira Mundo- ES
Desde setembro de 2002, a Moradia e Cidadania/ES desenvolve, o
Projeto Banda de Congo Mirim Vira Mundo, com o objetivo de promover a
inclusão de crianças, adolescentes e jovens por meio da cultura do Congo. O
projeto atende 50 crianças de 07 a 17 anos, oriundas de famílias de baixa
renda, que vivem em situação de risco social.

Parceiros: Associação

Recreativa, Cultural e Ecológica BANDA de CONGO VIRA-MUNDO da Fonte
Grande.
Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 613206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956
Site: www.moradiaecidadania.org.br

26

Julho/2008

Projeto Cantarolar - PB
Na cidade de João Pessoa desde 2002, é desenvolvido o Projeto
Cantarolar, que promove educação por meio do Coral São Francisco de Assis,
beneficiando 52 crianças e jovens. A Moradia e Cidadania articula as
apresentações do Coral nas agências da CAIXA e em outros locais, faz a
manutenção da sede onde ocorrem os ensaios, palestras educativas e doa os
uniformes, assim promovendo de forma direta à Inclusão Social dos
integrantes, por meio da música.

2.1.4 Educação para a Cidadania
A fim de promover a cidadania por meio da educação, a Moradia e
Cidadania desenvolve em comunidades menos favorecidas diversas ações
sociais. Dentre elas destacam-se: Cursos, palestras e oficinas diversificadas
de Direitos Humanos, Meio Ambiente, DST’s, Higiene e saúde, entre outras.
Em 2007, foram beneficiadas 17.408 pessoas, com projetos de
Educação para a Cidadania. A Moradia e Cidadania investiu um total de R$
267.187,69 em 17 estados.
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Projeto Criança no Lixo Nunca Mais- MS
A Moradia e Cidadania/MS desenvolve,
em Campo Grande, o Projeto Criança
no Lixo Nunca Mais, em parceria com o
Ministério

da

Educação

e

CAIXA.

O

projeto é desenvolvido na Escola Tereza
de Noronha de Carvalho, no Parque
Lageado, em Campo Grande, e tem como
objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população
urbana de baixa renda, residente em área de risco. O projeto contribui com a
retirada de crianças e jovens da catação no lixão de Campo Grande/MS.
Durante o segundo semestre de 2007, foram oferecidos cursos de
capacitação profissional para os jovens, maiores de 16 anos, nas seguintes
áreas: telemarketing, técnicas de vendas e recepcionistas para empresas e
eventos. Estes cursos foram realizados em agosto, setembro e outubro de
2007, beneficiando 75 pessoas. Além dos cursos, a Moradia e Cidadania/MS
promove o acompanhamento do rendimento escolar dos alunos de 1ª a 5ª do
ensino fundamental; oficina de Flauta Doce e o Projeto Prazer na Leitura e Sua
Influência na Escola e a promoção de cursos para a geração de trabalho e
renda para jovens e mulheres da comunidade e a realização de oficinas
educativas/culturais com jovens e adultos. Nas oficinas aborda temas como
preservação

do

meio

ambiente,

doenças

sexualmente

transmissíveis,

prevenção ao uso de drogas, auto estima, gravidez precoce e outros temas de
interesse da comunidade. Estas ações beneficiam cerca de 300 pessoas da
comunidade.
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Projeto Oficina Pedagógica Sesinho- PE
Em Pernambuco, é desenvolvido o Projeto Oficina Pedagógica Sesinho,
que

promove

por

meio

de

atividades

lúdicas

e

arte-educadoras,

a

conscientização da importância da coleta seletiva para o meio ambiente. O
projeto procura melhorar as condições de vida das crianças das comunidades
Pilar, Escorregou Tá Dentro, Santo Amaro,Vila Bonança(Caruaru) e Lagoa dos
Gatos, dando apoio e incentivo à leitura. Sempre utilizando uma didática bem
humorada, as crianças das comunidades de baixa renda aprendem a
importância da reciclagem, e também princípios de cidadania atingindo um
público em formação. Cerca de 600 crianças foram beneficiadas pelo projeto.

2.2

Geração

de

trabalho

e

renda

e

profissionalizante
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Esta é a categoria de projetos em que a Moradia e Cidadania registrou,
em

2007,

o

maior

volume

de

investimentos.

Os

seguintes

estados

destacaram-se pelo volume de recursos aplicados e de pessoas beneficiadas:
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná,
Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Bahia,
Pernambuco e Tocantins. Os projetos de Geração de Trabalho e Renda
beneficiaram um total de 21.613 pessoas, com um investimento aplicado de
R$ 424.398,22.
A Moradia e Cidadania/PR desempenha papel essencial no processo de
promoção da economia solidária no estado. É agente articulador dos diversos
atores, e sua sede tem sido ponto de apoio e referência para o processo de
desenvolvimento dos empreendimentos e de organização dos Fóruns e Feiras
de comercialização de produtos.
A Coordenação Estadual da Moradia e Cidadania no Paraná tem sido
referência para grupos de trabalhadores que buscam os conceitos da
Economia

Solidária,

caracterizada

pelo

trabalho

coletivo,

autogestão,

cooperação e solidariedade. Atuando em diferentes fóruns de economia
Solidária a Moradia e Cidadania promove a organização de trabalhadores e
trabalhadoras na produção, comercialização, consumo e finanças solidárias.
Em 2007, houve o mapeamento da Economia Solidária no Paraná,
trabalho que identificou 808 empreendimentos, com um total de 49.000
trabalhadores envolvidos, e as demandas do setor.
As demandas, foram classificadas em 4 grandes eixos: 1.Finanças
solidárias; 2. Produção, comercialização e consumo; 3. Formação; 4. Marco
legal.
A coordenação estadual busca atuar de maneira a oportunizar o
atendimento das demandas apresentadas no mapeamento.
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Projeto Recriar - PR
Para a promoção de Trabalho e Renda, está em desenvolvimento, no
Paraná,

o

Projeto

Recriar,

Cooperativa

de

Artesãos

de

Mandirituba-

COOPERMANDI, de grande destaque nacional, que caracteriza-se pela
produção alavancada com a reciclagem de malotes. Iniciado em agosto 2004,
o projeto já reciclou 9500 malotes da CAIXA e produziu 9.000 bolsas de
diversos

modelos,

promovendo

trabalho

e

gerando

renda

para

as

cooperadas.
Para isso, foram investidos R$ 4.020,00 além do suporte logística, na
coleta dos malotes na Caixa, armazenamento dos malotes vindos dos
diversos locais, transporte até o município da cooperativa, divulgação dos
produtos, recepção de encomendas, distribuição do produto para diversos
locais do País. O projeto já gerou R$ 29.738,40 e R$ 6.500,00 em
Microcrédito. Parceiros: Moradia e Cidadania - CAIXA – BB – ITAU – Correios –
Exército – UFPR

Centro de Desenvolvimento Humano - SP

Foi

inaugurado,

em

Outubro

de

2007,

o

Projeto

Centro

de

Desenvolvimento Humano (CDH), no Jardim Nove de Julho, em São Mateus, na
Zona Leste de São Paulo.
Com a iniciativa da Moradia e Cidadania, o Centro de Desenvolvimento
Humano é um espaço criado com o intuito de amenizar as condições
precárias da comunidade, por meio da geração de trabalho e renda educação
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e cidadania. Para isso, foram desenvolvidos os seguintes programas: Oficina
fábrica de sabão, oficina de corte e costura, informática, brinquedoteca e
biblioteca, curso de culinária infantil, propaganda (com aulas de interpretação
de comerciais de TV), cultura e lazer, sala de leitura, oficina de artesanato,
cabeleireiro e manicure, pintura e trabalhos em tecido. Todas as oficinas são
gratuitas,

basta

apenas

fazer

a

inscrição

na

entidade.

Projeto Curso Salão Escola de Cabeleireiro – PI
No Piauí, está em desenvolvimento o Projeto Curso Salão de Escola de
Cabeleireiro. Iniciado no ano de 2001, o projeto já formou 25 turmas no curso
de cabeleireiro, um total de 600 pessoas qualificadas para o mercado de
trabalho. Este projeto é desenvolvido em parceira com a APCEF/PI, que cedeu
um espaço para a construção do salão. As aulas tem duração de um mês. O
curso é destinado para comunidades de baixa renda e acontece três vezes
por ano. Em 2007, a Moradia e Cidadania/PI capacitou 568 pessoas com este
projeto.
Projeto Espaço Cidadão –TO
Em Tocantins, na Cidade de Palmas, as ações de geração de renda e
qualificação profissional são de grande relevância ao desenvolvimento das
comunidades beneficiadas pelo Projeto Espaço Cidadão, que oferece oficinas
de artesanato em cerâmica, qualificação para jovens aprendizes, pintura em
tecido, confecção de caixa de madeira decorada, confecção de bolsa em
tecido, cursos de culinária, entre outros. Ao todo 586 pessoas são
beneficiadas pelo “Espaço Cidadão”.

Projeto Telemarketing, Bom Dia!
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A qualificação profissional para jovens e a inserção no mercado de
trabalho vem garantindo destaque nas ações realizadas. A Moradia e
Cidadania/BA, em parceria com o Programa Capacitação Solidária está
desenvolvendo o “Projeto Telemarketing, Bom Dia!”, cujo principal objetivo é
contribuir para a capacitação e inserção de jovens carentes no mercado de
trabalho. O Projeto atende 30 jovens de 16 a 21 anos, com um curso de
telemarketing, informática e oficinas de cidadania e desenvolvimento pessoal.
Eles recebem alimentação, transporte, material didático, fardamento e ajuda

de

custo.
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Programa da Identidade de Araçatiba - Terra de Preto, Terra de Índio, Terra
de Santo- ES

Em parceria com a Caixa, COEP - Comitê de Entidades no Combate à
Fome e pela Vida do ES, Furnas, Ibase e o Fórum Comunitário da Araçatiba
esta sendo desenvolvido o "Programa da Identidade de Araçatiba - Terra de
Preto, Terra de Índio, Terra de Santo".
O programa promove nesta comunidade, localizada no município de
Viana/ES, uma série de atividades com foco na história e na cultura local:
oficina de construção de instrumentos, oficina de memória com moradores
antigos e jovens, oficina de culinária local, visita a moradores da comunidade,
aula aberta de Capoeira Angola, oficina "Cartografia social em comunidades
quilombolas" para a identificação do território com moradores antigos; mesa
de debate sobre identidade em comunidades tradicionais, projeção de
documentários, oficina de cabelo afro e apresentação de bandas de congo.

Escola de Cabeleireiro e Salão Popular - DF
No Distrito Federal, a Escola de Cabeleireiro e Salão Popular e a Escola
de Cabeleireiro AASM - Associação Atlética de Santa Maria- DF são salões de
beleza que foram implantados para a geração de trabalho e renda nas
comunidades de Samambaia e Santa Maria -DF. A ONG Moradia e Cidadania
fez a doação em comodato de todo o material necessário para a realização
das atividades. Ao todo foram capacitadas 150 pessoas, nos cursos de
cabeleireiro, maquiagem, manicura e pedicure, entre outros.
Educação para a Vida - GO
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O Projeto Educação para a Vida visa atender adolescentes entre 14 e 18
anos (alguns em conflito com a lei) e suas famílias, tendo como objetivo
possibilitar a inserção social, a melhoria na qualidade de vida, a geração de
trabalho e renda e a prevenção às situações de risco pessoal e social,
oferecendo cursos profissionalizantes e de formação sociocultural. Está em
Funcionamento no Jardim das Oliveiras - Senador Canedo e no Case em
Goiânia. O Projeto atende 100 adolescentes no Jardim das Oliveiras e 30
adolescentes no Setor Vera Cruz no prazo de um ano, iniciando em
Agosto/2006.
Os parceiros do projeto são: Moradia e Cidadania, CAIXA, MEC (SECAD),
UEG, OSCEGAL - Obras Sociais do Centro Espírita André Luiz, Escola Espírita
André Luis e Secretaria de Cidadania.

Projeto Escola Arte Ofício- DF
A Moradia e Cidadania, em parceria com a
CAIXA, doou para a Associação de Moradores do
Varjão

uma

casa

de

madeira

de

aproximadamente 50 m2, a fim de possibilitar a
realização de atividades sociais, em benefício da
comunidade do Varjão.
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Esta iniciativa possibilitou à comunidade o acesso às atividades que
promovam a inclusão social de crianças, jovens e adultos do Varjão, por meio
da educação, arte, cultura e geração de trabalho e renda.
Em outubro, deste ano, a Coordenação do DF e a Presidência Executiva
promoveu a Oficina de Construção de Instrumentos musicais, Bongôs e
Xequerês, para os jovens artesãos do Varjão-DF na Creche Comunitária
Rafael Gregório, local aonde foi construída a casa de madeira.
O objetivo foi ensinar aos jovens um tipo de artesanato que possa gerar
renda a eles posteriormente. Durante a oficina, os alunos aprenderam várias
dicas para a construção dos instrumentos, locais de venda e material
apropriado para a construção dos instrumentos. O Projeto beneficiou 10
jovens da comunidade.

Projeto de Serigrafia- ES
Outra iniciativa desenvolvida pela Moradia e Cidadania/ES para gerar
trabalho e renda é o Projeto de Serigrafia com o objetivo de promover a
aprendizagem e alternativas de profissionalização em serigrafia. O projeto
atende 80 adolescentes e jovens infratores, com idade de 12 a 18 anos.
Parceiros: ASES - Instituto de Atendimento Sócio-Esducativo do ES. UNIP Unidade de Internação Provisória.
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Centro de Capacitação da Moradia e Cidadania - CE
Em Fortaleza, no Conjunto José Valter, está em desenvolvendo o projeto
de formação profissionalizante e geração de renda, em parceira com a
Prefeitura de Fortaleza, que cedeu um grande espaço físico para a instalação
do projeto.
O projeto nesta comunidade oferece curso técnico de manutenção de
micros, um telecentro com cursos para a comunidade, curso de cabeleireiro,
manicure e depilação, além do curso de corte e costura, e outras atividades
culturais. O projeto está em plena execução e já conta com uma lista de mais
de 1.500 pessoas, inscritas para as novas turmas.
No projeto são desenvolvidas ações na área de educação, promovendo
cursos de informática e montagem de micros. Além do apoio a inclusão
digital, a ONG promove cursos profissionalizantes como: corte e costura,
serigrafia, manicure e pedicure, depilação, pintura em azulejo e confecção de
bonecas, biscut além e confecção de vassouras ecológicas. O Projeto
promove, também, a inclusão cultural, com aulas de capoeira, dança, violão,
piano e aluas de português, inglês e espanhol.

Núcleo Produtivo – Geração de Ocupação e Renda - MT
Em Cuiabá, é desenvolvido o Projeto Núcleo Produtivo – “Geração de
Ocupação e Renda que promove cursos de capacitação para mulheres
residentes no Bairro Jardim Vitória, possibilitando a geração de trabalho e
renda. O projeto beneficia 30 mulheres com cursos de bordados, artesanato,
caixas e palestras sobre cooperativismo para o grupo de mulheres.
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Projeto Parceria Rural- MT
Um projeto de grande destaque é o Projeto Parceria Rural, desenvolvido
em parceria com a SETECS - Secretaria de Trabalho Emprego Cidadania e
Assistência

Social

de

Mato

Grosso,

para

a

realização

de

cursos

profissionalizantes para trabalhadores da zona rural. Os cursos são realizados
em propriedades rurais com as instalações necessárias para o bom
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, incluem apostilas,
pagamentos

dos

professores

e

auxiliares,

uniformes,

alimentação

e

alojamento para alunos instrutores, tendo carga horária média de 100
horas/aulas para a capacitação de um profissional para o manejo do gado de
campo (vaqueiro). São capacitados 15 trabalhadores rurais por curso.

Projeto Primeiros Passos – GO
O

Projeto

Primeiros

Passos

é

realizado

nas

dependências da INFRAERO em Goiânia. Tem o
objetivo de capacitar adolescentes com a oferta de
oficinas de tecnologia da informática, noções de
administração e de interação pessoal e social,
encaminhando-os ao mercado de trabalho.
São atendidos alunos de Escolas Públicas das regiões circunvizinhas ao
Aeroporto de Goiânia. O Projeto tem grande importância sócia,l pois desperta
em cada um deles a consciência de que os estudos e o trabalho são capazes
de melhorar suas condições sócio-econômicas e culturais. Parceiros: Moradia
e Cidadania, INFRAERO, Prefeitura Municipal de
Goiânia, Petrobrás e outros.
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Projeto Qualificação Profissional – PA

No Pará, a ONG Moradia e Cidadania tem investido em projetos na área
geração de trabalho e renda por meio da qualificação profissional para a
inserção de jovens no mercado de trabalho. No ano de 2007, desenvolveu
diversos cursos como: panificação e confeitaria, garçom, manicure e pedicure
e de cabeleireiro. Os cursos são realizados em um período de quatro meses,
para 20 pessoas. As ações beneficiaram 160 pessoas. Os projetos são
desenvolvidos no Centro de Apoio a Família Carlos Drummond de Ananindeua
(CIAF) e no Centro de Atendimento Cristo Redentor, no Bairro da Cabanagem
em Belém- PA.
Projeto Mãos na Massa - MA
No Maranhão desde 1999, está em desenvolvendo
o

Projeto

“Mãos

na

Massa,

de

qualificação

profissional e geração de trabalho e renda. O
projeto acontece no Bairro Comunidade Cidade
Olímpica, situado na periferia de São Luiz/MA e
beneficia um grupo constituído por 20 jovens da comunidade.
Ações desenvolvidas no projeto: Capacitação de jovens na área de
panificação

e

confeitaria;

Capacitação

em

cooperativismo e empreendedorismo; Mobilização
da

comunidade;

Construção

do

espaço

físico;

Organização dos jovens para a criação de uma
cooperativa; Aquisição de equipamentos; Curso de
reciclagem; Indicação dos jovens que iniciarão o trabalho através da
cooperativa;

Produção

Comunitária;

Criação

e
de

comercialização
um

comitê

dos

Gestor

produtos

com

a

da

Padaria

participação

de

representantes das entidades parceira para coordenar o projeto; Realização
de cursos para a comunidade; Criação de um Banco de Profissionais, para
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inserção no mercado de trabalho; Incentivo à Economia Solidária; Realização
de cursos de salgados, doces e pães; Implantação da Padaria Comunitária;
Capacitação de mais de 100 pessoas da comunidade em diversos cursos de
capacitação profissionalizante.
Parceiros: Comitê de entidades no Combate à Fome e pela Vida – COEP/
MA; Caixa Econômica Federal; SINDPANIP – Sindicato dos Trabalhadores em
produtos de Panificação do Estado do Maranhão.

Projeto Bairro Solidário – PE
O Projeto Bairro Solidário tem como objetivo minimizar as disparidades
sociais por meio da educação e ações de lazer e cidadania. As ações, que
beneficiaram 725 pessoas, foram a promoção de cursos profissionalizantes
(informática, artesanato, empreendedorismo, línguas estrangeiras), mutirões
documentais e de saúde, atividades de lazer (brigadas da alegria, oficinas de
dança), e sopão comunitário.
Por meio de cursos e palestras, o Projeto Cozinha Brasil orienta
mulheres

sobre

a

importância

do

aproveitamento

alimentar

e

sua

comercialização, gerando renda para as mesmas. O objetivo deste projeto é
levar às comunidades Escorregou tá dentro, Santo Amaro, Caruaru e Lagoa
dos Gatos, orientações sobre uma alimentação nutritiva e de baixo custo,
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ressaltando o aproveitamento integral dos alimentos. Ao todo 800 pessoas
foram beneficiadas pelo Cozinha Brasil.

Reciclando com Arte - RN
No Rio Grande do Norte foram desenvolvidos 27 cursos de geração de
trabalho e renda e qualificação profissionalizante que beneficiou 1.454
pessoas. Os cursos em destaque visam à produção e comercialização de
peças utilitárias e ornamentais, por meio da reciclagem de materiais. A
confecção de peças utilitárias com papelão, garrafas pet, fita gomada,
barbante e tecido para revestimento, geram trabalho e renda para famílias
de baixa renda, por meio da comercialização de produtos e preservação do
meio ambiente.
O Projeto Reciclando com Arte faz o lixo virar luxo para o bem de
pessoas de baixa renda e do meio ambiente além de gerar renda às
famílias.
A Moradia e Cidadania/ RN também desenvolve um projeto de
inclusão digital. O Projeto Educação Digital já conta com seis salas
espalhadas por municípios e na capital do estado.

Projeto Arte Escama de Peixes – RS
Moradia e Cidadania/RS desenvolve o projeto ESCAMA DE PEIXE e
promove a geração de trabalho e renda para moradoras da Ilha da Pintada,
em Porto Alegre. Utilizando escamas de peixe como matéria prima, as
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mulheres, com apoio da COOPEIXE - COOPERATIVA DO PEIXE, iniciaram um
trabalho que aproveita a escama do peixe para confeccionar artesanato.
Customizado e com diferenciado valor mercadológico, o artesanato é
produzido também com fio de prata. Brincos, pulserias, colares e roupas são
alguns dos artigos confeccionados.
O CAMP - Centro de Assessoria Profissional e Multidisciplinar é um
parceiro do projeto, que assessora e acompanha a produção das pescadoras.
O projeto também visa transformar sua ação em exemplo e estímulo para as
outras comunidades da região das Ilhas, tais como a Ilha das Flores e Ilha da
Pintada, em que encontram-se populações da baixa renda, extremamente
excluídas e necessitadas de oportunidades de auto sustentação.
Projeto Microcrédito
Em 2007, o projeto teve grande destaque com o Prêmio Melhores
Empreendedores, promovido pelo CITY BANK, em que a vencedora foi Janete
Borges uma das milhares de pessoas, tomadoras do microcrédito da Moradia
e Cidadania.O prêmio foi no valor de R$ 8.000,00. De 2004 a 2007, a ONG já
concedeu mais de 5.509 créditos para pequenos empreendedores da cidade
de Salvador, viabilizando um investimento de R$ 8.341.035,95, para a
geração de trabalho e renda.

Como foi o caso de Janete que, com o

empréstimo concedido, construiu uma escola no bairro onde mora, em
Salvador. Foi implantado um programa de educação financeira para os
tomadores de microcrédito, onde também são trabalhados temas sobre
direitos humanos, cidadania.
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3. Moradia
Nesta categoria de atuação existem projetos implantados pela Moradia
e Cidadania nos estados da Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No ano de 2007, 3.513 pessoas
tiveram melhoradas suas condições habitacionais. A ONG investiu R$
101.151,93 em material, equipamento e mão-de-obra especializada.
Os projetos de melhorias habitacionais para famílias de baixa renda,
além de proporcionar moradia digna para as famílias, qualificam os
beneficiários para atuarem na construção civil, gerando-lhes renda. Por
utilizarem tecnologias ambientalmente corretas, o projeto apresenta-se
também como soluções às causas de degradação ambiental. Este projeto
busca fomentar ações de melhorias para as moradias de famílias de baixa
renda.

Projeto Bem Construir - ES
Um projeto que teve destaque foi o Projeto Bem Construir, desenvolvido
em parceria Artidéias – Associação de Artesão de Idéias e CAIXA. O projeto
consiste

na

instalação

de

uma

fábrica

de

tijolos

ecológicos

para

comercialização e construção de moradias dignas beneficiando moradores
dos bairros São Benedito, Bairro da Penha e Itararé. O projeto atende 30
famílias. Durante o treinamento produziram aproximadamente 500 tijolos.
O projeto é auto-sustentável, pois o Bem Construir comercializa os
tijolos produzidos e também a mão de obra para construção das casas,
quando não se tratar de sistema de mutirão.
A Prefeitura Municipal de Vitória construiu uma escola de Economia
Solidária e de Informática no Bairro São Benedito, utilizando os tijolos
ecológicos e mão de obra dos integrantes do Bem Construir.
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No 3º Feirão da Casa Própria da CAIXA, o Projeto Bem Construir esteve
presente. Os tijolos chamaram muito a atenção de todos os visitantes que
passaram pelo estande montado pela Moradia e Cidadania/ES. A ONG prestou
todos os esclarecimentos e ganhou destaque na mídia local pela sua presença
no Feirão.
Projeto Construção de Casas Populares - PE
Em Pernambuco, o projeto Construção de Casas Populares já beneficiou
1250 pessoas. O objetivo do projeto é proporcionar uma melhoria habitacional
e na qualidade de vida de famílias de baixa renda, que vivem em péssimas
condições

habitacionais.

As

casas

populares

são

construídas

com

a

metodologia de autoprodução (própria produção dos materiais usados na
construção) e auto-ajuda (utilização de mão-de-obra comunitária).
Com a articulação de parcerias, as ações envolveram a comunidade na
construção das casas e na capacitação de mão-de-obra comunitária. Ao todo
250 casas foram construídas no loteamento Santo Inácio, Tamandaré-PE.

PSH Comunidade da Vila Aparecida- SC
Projeto de habitação popular desenvolvido em parceria com a Prefeitura
Municipal de Florianópolis, executado com recursos do PSH e da ONG Moradia
e Cidadania, com a supervisão técnica da Prefeitura de Florianópolis. O
projeto prevê a construção de 30 casas em benefício de 120 pessoas. Vinte e
oito já foram concluídas. As duas que restam estão em fase de construção.
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4.Apoio às Cooperativas de Catadores de
Materiais Recicláveis
Nesta categoria foram beneficiados cerca de 45 cooperativas de
catadores, por meio da realização de cursos diversos de capacitação,
incubações,

aquisição

de

carrinhos,

equipamentos,

prensa,

balança,

uniformes, reforma de galpão, construção de moradias, alfabetização e
articulação com outros atores, parceiros potenciais.

Amazonas

No Estado do Amazonas está em desenvolvimento o Projeto Eco Recicla
- AM. Durante o ano de 2007, houve cursos, palestras, inclusão digital, lazer,
aquisição de uniformes e carrinhos em benefício de nove grupos de
catadores, 13 famílias. Foram realizadas: palestra sobre os Direitos da
Mulheres com base na Lei Maria da Penha,

prevenção ao Câncer de Mama.

A ação beneficiou um grupo de 70 mulheres dos grupos de catadores.
A Rede Eco-Reciclo é composta por 8 grupos de catadores de materiais
recicláveis. A idéia é organizar os grupos em uma cooperativa/ associação,
propiciando melhores condições de trabalho, autonomia, lucratividade e
cidadania.

Minas Gerais
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Em Minas Gerais, a Moradia e Cidadania apóia 13 cooperativas de
Catadores. Com os recursos do convênio firmado com a Lexmark e CAIXA, as
ações foram intensificadas.
Em 2007, houve a doação de um veículo, em parceria com a CAIXA, para a
COOPEMAR Cooperativa de Materiais Recicláveis da Região Oeste de Belo
Horizonte; Realização de palestras e debates em grupos sobre educação
ambiental e coleta seletiva; Alfabetização; Estruturação de grupos em
associações e cooperativas, doações de brinquedos, roupas, calçados, e
cestas básicas para as seguintes cooperativas: ASSOCIRECICLA; ASTEMARP;
COOMARP; COONARTE; COOPERSOLI BARREIRO; COOPEMAR; COOPERSOLI
LESTE; COOPERSOLI VENDA NOVA; SOCUPS; TZEDAKA; RECICLO; ARGRUP;
ASMARE.

Espírito Santo
No Espírito Santo, foi realizada a doação de carrinhos para um grupo de
catadores de materiais recicláveis, a fim de facilitar o recolhimento do
material reciclável nas ruas, nos condomínios e empresas da Grande Vitória.
Além disso, a ONG viabilizou o conserto do carro utilizado pela
Associação de Catadores para o recolhimento de material e garantiu o seu
abastecimento.
Em campanha realizada pela Moradia e Cidadania/ES foi arrecadado
agasalhos, vestuários e roupas de cama e a ONG adquiriu cobertores para os
catadores e suas famílias.
Foi realizado evento em comemoração ao Dia do Catador de Materiais
Recicláveis e uma celebração de Natal com os Catadores da Ilha de Santa
Maria e seus familiares. Houve a distribuição de cestas de Natal para os
adultos e kit de material de higiene, brinquedo, roupa e calçado para os filhos
dos catadores.
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Ceará
Nos

municípios

de Mulungu, Maracanaú, Fortaleza e Prainha

é

desenvolvido o Projeto de Reciclagem e Coleta Seletiva, que integra os garis,
as escolas e a sociedade civil organizada, na implantação da coleta seletiva e
reciclagem do lixo.
O

projeto

realiza

curso

de

capacitação

para

multiplicadores

e

desenvolve ações educativas de conscientização ambiental.
Outra ação, em desenvolvimento é o apoio aos Catadores de Materiais
Recicláveis do Bairro Pirambú, em Fortaleza, que beneficia 40 catadores e
suas famílias, por meio da realização de palestras sobre educação ambiental.
São realizadas também oficinas itinerantes de educação ambiental,
sobre

o

reaproveitamento

de

materiais

recicláveis

nas

comunidades,

carentes, escolas públicas e outras instituições.
O objetivo deste projeto, para o ano de 2008, é implantar o Projeto
Escola de Educação Ambiental, para capacitar e conscientizar os catadores
sobre a importância da preservação do meio ambiente e promover a inclusão
social, por meio de oficinas de inclusão digital, arte, cultura e esporte,
artesanato, reforço escolar e alfabetização de jovens e adultos.
Distrito Federal
No Distrito Federal, a Moradia e Cidadania é parceira da CENTCOOP Central de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis. Em setembro
de 2007, a Presidência Executiva da Moradia e cidadania promoveu a
participação de várias cooperativas de catadores, que fazem parte da
CENTCOOP, no 6º Festival Lixo e Cidadania, que foi realizado em Belo
Horizonte. Apoiou às cooperativas de catadores com a promoção de geração
de trabalho e renda, alfabetização, aquisição de equipamentos e apoio no
recolhimento do material coletado.
A Coordenação do DF investiu na qualidade de vida e saúde dos
catadores e de suas famílias que fazem parte da Cooperativa RECICLO. Em
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parceria com a CAIXA, realizou em outubro de 2007, a Ação “Ta Limpeza”. Na
Ação, inicialmente, foi realizada uma palestra sobre noções básicas de higiene
pessoal. Em seguida, as cabeleireiras do Salão Escola de Samambaia deram
início aos cortes de cabelo, manicure e pedicure. No final a Moradia e
Cidadania/DF fez a distribuição kits contendo: shampoo, condicionador e
sabonete. Cerca de 100 famílias de catadores, foram beneficiadas com cestas
básicas, camisetas e com o sorteio de outros presentes.
Contribuiu com o sustento alimentar de 06 famílias em situação de
emergência.
No Varjão, a Presidência Executiva e a Coordenação do DF realizou
articulação com o GDF, SLU, CAESB, IBAMA, Associação de Moradores e Grupo
de Catadores. Desenvolveu diversas oficinas para esta comunidade.

Goiás
Em Goiás, a Moradia e Cidadania promoveu reunião com a diretoria da
ACOP – Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Ordem e
Progresso, a fim de conhecer suas demandas prioritárias.
No ano de 2007, a Moradia e Cidadania promoveu reforma no galpão
utilizado para recepção e comercialização de materiais recicláveis; Adquiriu
50 unidades de Big Bags para armazenamento de materiais, balança 1000
kg para controle de pesagem de materiais; 11 carrinhos para coleta de
materiais nas ruas e promoveu reforma dos carrinhos.
Ainda em 2007, a CAIXA apoiou a reprodução de 500 cartazes para
distribuição nas comunidades, em apoio à Coleta Seletiva.
Para o ano de 2008, está previsto a aquisição de placas com a LOGO da
Moradia e Cidadania e ACOP, para os carrinhos.
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Mato Grosso do Sul
Em Campo Grande está em desenvolvimento o Projeto Criança no Lixo
Nunca Mais, em parceria com o Ministério da Educação e CAIXA. O projeto é
desenvolvido na Escola Tereza de Noronha de Carvalho, no Parque Lageado
e tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da população urbana de baixa renda, residente em área de risco.
O projeto contribui com a retirada de crianças e jovens da catação no
lixão de Campo Grande/MS.

Durante o segundo semestre de 2007,

foram realizados cursos de capacitação profissional para os jovens, em
telemarketing, técnicas de vendas e recepcionistas para empresas e
eventos, beneficiando 75 pessoas.
Outra importante iniciativa é o acompanhamento do rendimento escolar
dos alunos de 1ª a 5ª do ensino fundamental, concomitante com o
desenvolvimento da oficina de Flauta Doce e o Projeto Prazer na Leitura e
Sua Influência na Escola.

Paraná
Houve a realização de palestras abordando temas como preservação do
meio ambiente, DSTs, drogas, auto estima, gravidez precoce e outros temas
de interesse da comunidade. Estas ações beneficiam cerca de 300 pessoas.
Em Curitiba foram construídas 15 moradias e reformadas outras 10, em
benefício de 25 famílias de catadores. Houve a realização de cursos de
formação, aquisição de uniformes e de fragmentadora. Cerca de 1.630 itens
foram doados, entre os quais: agasalhos, cobertores, alimentos, mobiliários
e sucatas. As ações beneficiaram cerca de 400 catadores.

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 613206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956
Site: www.moradiaecidadania.org.br

49

Julho/2008

Foi promovida uma grande articulação com diversos segmentos, que
resultou em parceira firmada com a CAIXA, Prefeitura Municipal de Londrina,
Central Municipal de Transporte Urbano (CMTU) e Associações de Catadores
a fim de sistematizar o recolhimento de materiais recicláveis e gerar renda
às suas famílias.
Os resíduos são recolhidos das Unidades CAIXA, por veículo fornecido pela
CMTU. A Associação APULOM e a Associação ARACEM fazem a coleta,
fragmentação e comercialização, em espaço cedido à Moradia e Cidadania
pela Prefeitura.

Tocantins
Em Tocantins, as ações com os Catadores de Materiais Recicláveis estão
voltadas para a educação socio-ambiental e geração de trabalho e renda. A
ONG desenvolve o Projeto "Catadores Amigos da Natureza” que contribui
para a estruturação de uma cooperativa de catadores e realização de
oficinas de capacitação sobre: cooperativismo, gestão do negócio, controle
de qualidade e composição do preço de produtos, assessoria para a
produção e comercialização de peças artesanais feitas com materiais
recicláveis.
Outra iniciativa relevante é o apoio ao Núcleo de Produção “Reciclo
Art’s”, constituído por mulheres. A partir dos materiais recicláveis são
confeccionados diversos produtos que transformam-se em renda para as
mulheres e propiciam a participação em exposições e feiras de economia
solidária, organizadas com o apoio da Moradia e Cidadania.
O projeto também se preocupa com o fortalecimento do grupo de
cooperados trabalhando o aspecto social e cultural. Com o apoio de
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voluntários são realizadas, periodicamente, reuniões de confraternização,
com apresentações, que valorizam a cultura local e ações pontuais com
distribuição de cestas básicas.
Pernambuco
Em Recife, está em desenvolvimento o Projeto Lixo Que Te Quero Verde
que tem o objetivo de conscientizar empregados, colaboradores e demais
freqüentadores do Edifício Cais do Apol, onde funciona a CAIXA, quanto à
coleta/destinação de materiais recicláveis e a sua importância para a
preservação do meio ambiente.
Em parceria com a Cooperativa de Catadores Profissionais do Recife –
PRO Recife, a ONG Moradia e Cidadania promove a coleta e armazenamento
dos materiais recicláveis, palestras de conscientização ambiental sobre a
importância socioeconômica e ambiental desse trabalho.
O material coletado em metal, plástico e vidro destina-se à geração de
trabalho e renda, resgatando a cidadania e auto-estima dos catadores. Os
materiais reciclados hoje atendem 100 pessoas.
Outra iniciativa, iniciada em janeiro de 2008, é o Projeto Reciclando
Vidas destinado para 180 famílias da Comunidade do Aterro da Aguazinha,
localizada no Município de Olinda, totalizando cerca de 600 pessoas.
O projeto tem o objetivo de viabilizar melhorias na qualidade de vida da
comunidade, por meio da aquisição de materiais de infra-estrutura para a
Associação dos Catadores de Olinda e criação de Unidade Recreativa em prol
dos filhos dos catadores, com o objetivo de proporcionar um maior conforto
para os pais que estiverem na jornada de trabalho, como também para as
crianças que poderão estar em um ambiente limpo, adequado com
atividades educativas.

São Paulo
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Em São Paulo, é desenvolvido o Projeto Educação Ambiental e Resíduos
Sólidos em parceria com a COOPERLIX - Cooperativa dos Trabalhadores com
Produtos Recicláveis de Presidente Prudente.
O projeto promove a geração de trabalho e renda para catadores, que
ainda permanecem no lixão da cidade. Este projeto contempla ações com o
objetivo de elevar a consciência ambiental, por meio de campanhas
educativas, confecção de 100 camisetas; Bags (recipientes grandes para a
coleta seletiva nos prédios), 1 TV de 29 polegadas para atividades didáticas
na cooperativa e cartilhas e folders para distribuição à população.
Em Guaratinguetá-SP é desenvolvido um projeto que tem o objetivo de
melhorar a qualidade de vida dos catadores e suas famílias, que vivem no
lixão. Este projeto possibilitou a organização do grupo de catadores, em uma
cooperativa, gerando trabalho e renda.
Houve a doação de cestas básicas e uniformes. Estas ações beneficiam
40 famílias de catadores.
No Município de Paraibuna é desenvolvido um projeto com os catadores,
com o objetivo de melhorar as condições de trabalho, por meio da aquisição
de carrinhos e uniformes. Esta ação otimiza a coleta do material reciclado e
padroniza o serviço realizado.

Rio Grande do Sul
Em 2007, foi implantado em Porto Alegre, o Projeto Casa Brasil para os
catadores e recicladores ambientais, da antiga Vila dos Papeleiros, atual
Comunidade Santa Terezinha.
O Casa Brasil tem como objetivo atuar com reciclagem de micro
computadores, educação para as famílias que vivem da catação de material
reciclável e cursos de capacitação profissionalizante, com
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recicláveis.

Em 2008, o projeto pretende beneficiar cerca de 1.500

pessoas.
Outro projeto em desenvolvimento é o Jornada da Cidadania, em
parceria com o COEP- RS.

Por meio da realização de diversas oficinas nas

áreas de educação, artes, saúde e higiene bucal, música, geração de
trabalho e renda, o projeto atende os moradores da Comunidade Santa
Terezinha Bairro Navegantes/Floresta, em Porto Alegre. No ano de 2007, os
dois projetos beneficiaram cerca de 700 pessoas.

Apoio às Ações do Programa Fome Zero
Consiste na produção de alimentos, segurança alimentar e nutricional,
planejamento familiar, infra-estrutura do ambiente familiar e infra-estrutura
comunitária
A Moradia e Cidadania/ES desenvolve, em parceria com a Comunidade
Católica Epifania, o Projeto Horta Comunitária a fim de capacitar crianças e
suas famílias na produção dos alimentos, promover educação em saúde,
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buscar melhorias da qualidade de vida e saúde, produzir e vender verduras e
legumes para as famílias do Programa da Casa Sagrada Família de baixa
renda; O projeto atende 25 crianças de 0 a 7 anos órfãs, portadoras do vírus
HIV e 80 famílias de baixa renda.
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