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Ações e projetos desenvolvidos pela ONG Moradia e
Cidadania

Este relatório apresenta as ações e projetos desenvolvidos pela Moradia e
Cidadania no ano de 2009, 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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INTRODUÇÃO
No ano de 2009, a Moradia e Cidadania elaborou em conjunto com todos
coordenadores estaduais e conselheiros deliberativos.
A Moradia e Cidadania realizou no dia 09 de outubro de 2009, evento de posse
do Conselho Deliberativo, gestão 2009-2013, eleitos em agosto de 2009.

O evento foi

realizado no Hotel Saint Paul, em Brasília e contou com a presença de diversos
integrantes do Conselho Deliberativo da gestão 2007-2009, da Presidenta do Conselho
Beatriz Berghahn, do Presidente Executivo Pedro Monteiro Torres Neto e sua equipe
administrativa, de coordenadores, representantes das coordenações estaduais,
associados da Moradia e Cidadania.

A cerimônia foi aberta pelo Presidente Executivo,

Pedro Monteiro Torres Neto, que deu as boas vindas a todos, destacando a importância
do evento para Moradia e Cidadania e da posse do novo Conselho Deliberativo
integralmente composto por associados aposentados da CAIXA, não servidores públicos.
Após as homenagens prestadas às Coordenações Estaduais pelas atividades realizadas
durante a gestão de 2007 a 2009, a Presidenta do Conselho Deliberativo Beatriz Maria
Berghahn deu posse aos novos membros do Conselho Deliberativo da Moradia e
Cidadania.

Entre os convidados para compor a mesa de abertura do encontro

estiveram presentes : o Sr. Davi Schmidt da Secretaria Geral da Presidência da
República, Sr. André Ricardo de Souza, da Caixa Econômica Federal, Sr. Pedro Eugênio
presidente da FENAE e o Sr. José Rogaciário presidente do Instituto Cooperforte, Sr.
Luiz Márcio Carvalho de Andrade representando Superintendência Nacional de
Responsabilidade Social da CAIXA. Participando como convidados do encontro, estavam
Leide Daiany José da Silva - colaboradora da Moradia e Cidadania no Estado do Goiás,
que foi homenageada pela Moradia e Cidadania por sua atuação no Estado de Goiás
durante sete anos, Sérgio Lima de Oliveira e Sônia Silva - integrantes da Comissão
Eleitoral.
Realizou Assembléia de APROVAÇÃO DAS CONTAS
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Sim:171
Não:3
Nulos:48

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 61-3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 61- 3206.7956

3

Setembro/2009

Exercício de 2007
Sim: 178
Não: 3
Nulos: 47

Última atualização em Seg, 26 de Abril de 2010 12:07
2009-2013)

viveu intenso debate sobre seu Estatuto e as exigências da Lei das OSCIP, uma
vez que foi questionada, no final de 2007, pelo Ministério da Justiça sobre o fato de
seus dirigentes serem empregados da Caixa Econômica Federal.
A questão se deu em função do entendimento do Ministério, de empregado da
CAIXA ser servidor público e portanto, não poderia compor o quadro de dirigentes de
uma OSCIP. Este entendimento foi questionado judicialmente pela ONG, uma vez que
empregados da CAIXA, não são considerados servidores e, sim, celetistas.
Ao mesmo tempo em que o processo tramitava na justiça, a Moradia e Cidadania
desencadeou grande debate interno, proporcionando

aprofundamento no

seu

desenvolvimento institucional e nas relações dos diversos atores que a constitui.
Nos últimos meses do ano, finalmente foi acordado com todos os gestores da
Moradia e Cidadania, a versão final da Quarta Alteração do Estatuto e definida a data
para a convocação da Assembléia Nacional prevista para março de 2009, a fim de
obter-se sua aprovação institucional.
Nesta versão, a questão apontada pelo Ministério da Justiça, foi adequada
conforme sua solicitação e a redação final do artigo sétimo do capítulo terceiro – “Dos
Associados, direitos e deveres”, do novo Estatuto, ficou aprovada da seguinte maneira:
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Foi também aprovado pelo Conselho Deliberativo o calendário eleitoral para
junho de 2009, antecipando as eleições para os novos dirigentes da instituição.
Outro grande processo vivenciado pela Moradia e Cidadania, neste ano, foi o
desenvolvimento do software do sistema web de gestão para ONGs, em plataforma
livre, proporcionando um aperfeiçoamento de todas as rotinas, controles e registros da
entidade.
Sobretudo, no que diz respeito ao monitoramento dos projetos e a avaliação de
seus resultados, o sistema de gestão proporcionará uma grande qualificação dos
mesmos, uma vez que utilizará a matriz do marco lógico para o planejamento e
registros dos projetos.
Nesta perspectiva, a instituição promoveu capacitações para seus gestores e
executores de projetos a fim de qualificá-los, ainda mais, nesta ferramenta.
Dentre as ações realizadas em âmbito nacional 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.
- Execução do Projeto Sistema Web de Gestão para ONG’s em Software Livre, em
parceira com o Ministério de Ciência e Tecnologia.
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- Realização de dois encontros regionais para a validação do sistema de gestão e
treinamento.
- Implementação do Convênio com a FUNCEF, para o débito em folha da
contribuição associativa dos aposentados assistidos pela FUNCEF, a partir de
novembro de 2008.
- Fomento à Campanha Nacional de Adesão.
- Realização da Campanha Consumo Consciente.
- Publicação do Livreto – Panorama Nacional da Moradia e Cidadania.
- Visitações às coordenações estaduais para a identificação e elaboração de
projetos, a fim de alinhar os processos e abordagens, obter recursos e fortalecer
os trabalhos das coordenações nos estados.

PANORAMA

A ONG Moradia e Cidadania tem uma Presidência Executiva em Brasília,
composta por duas Gerências Nacionais e 25 Coordenações Estaduais.
Em dezembro de 2008, a instituição contava com 10.912 associados, que
contribuíram mensalmente para a realização de projetos, programas e campanhas.
Neste ano, foram investidos R$1.599.669,00 (hum milhão, quinhentos e noventa e nove
mil, seiscentos e sessenta e nove reais) em ações e projetos que beneficiaram
aproximadamente 103.896 mil pessoas de baixa renda em todo o Brasil..
Receita
A receita da ONG Moradia e Cidadania, no ano de 2008, foi constituída das
seguintes fontes:
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Créditos:
1. Contribuição mensal dos associados em 2008: R$ 1.611.722,19
2.

Recursos captados, públicos e privados, para projetos: R$ 500.855,45

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Na

busca

do

aperfeiçoamento

permanente, a

fim de

obter-se

maior

transparência, eficácia e excelência na sua atuação, a Moradia e Cidadania
desenvolveu, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Projeto Sistema
Web de Gestão para ONGs, aprovado no final de 2006, com um orçamento de R$
255.711,46.
O Sistema Web de Gestão é uma ferramenta estratégica para avançar-se no
caminho da transparência tão exigida ao Terceiro Setor.
Com a sua implementação, a Moradia e Cidadania está dando 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 ponto positivo do sistema é o monitoramento e avaliação dos projetos
desenvolvidos, que permite obter-se levantamento mais consistente do impacto
includente dos mesmos.
A disseminação das vantagens do software livre no Terceiro Setor e sua
utilização maciça é outro aspecto estratégico do projeto, na medida em que este setor
é um dos agentes operativos da inclusão digital de maior abrangência populacional.
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O sistema web de gestão não só promoverá a migração definitiva da Moradia e
Cidadania, para a utilização de plataforma livre, como a sua conseqüente
disponibilização para uso de outras instituições. Cumprirá um papel provocador da
adesão do setor e uma elevação da consciência política a respeito de sua implicação
nas questões de soberania e independência.
Foram realizados dois encontros regionais, para
a validação do software de gestão e treinamento, do
pacote Open Office e da metodologia do Marco
Lógico, ferramentas necessárias para a utilização do
sistema web.

REALIZAÇÕES

No mês de março, a Moradia e Cidadania participou do Campus Party, em São
Paulo, maior encontro de comunidades da internet do mundo. Este evento contribui
para a promoção do acesso das pessoas de baixa renda à tecnologia e às redes de
informação.

Em abril, participou da 9ª Edição do Fórum Internacional Software Livre, em
Porto Alegre. Com um estande montado no fórum, a ONG divulgou o Projeto Sistema
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Web de Gestão para ONGs em Software Livre, e a parceria com o Ministério de Ciência
e Tecnologia- MCT.
Em junho, a Moradia e Cidadania participou ativamente na Festa Junina Solidária
que aconteceu em Brasília, realizada pela CAIXA. Os recursos arrecadados na festa
foram repassados aos projetos sociais desenvolvidos no DF, em parceria com o
Programa CAIXA ODM.
Em Julho, marcou presença nos Jogos da FENAE, realizados na APCEF em
Brasília. Esta atividade teve como objetivo, fomentar a campanha de adesão para
novos associados. Participaram dos jogos as coordenadoras estaduais: Dulce Sales (PI) ,
Zilma Salu (RO), Kátia Pedrosa (PB) e o Conselheiro Deliberativo da ONG Rossini
Ewerton.
Em agosto, a Moradia e Cidadania participou do Seminário Nacional Nós
Podemos, promovido pela CAIXA e pelo Banco do Brasil. O Presidente Executivo Pedro
Torres fez apresentação do Panorama Nacional de Atividades da ONG no evento.
O Seminário contou com a presença dos Gerentes Nacionais da ONG, Laurêncio
João Körbes e Roseane Coelho Braga, da Presidenta do Conselho Deliberativo Beatriz
Berghahn, das coordenadoras estaduais: Maria Maciel Bruzaca (MA), Gina Abreu (ES),
Vânia Resende (MG), Silvana Almeida (TO), Maria Antônia Altenizia (RN) e Dulce Sales
(PI), representante do PNUD, Ministério da Educação e das Cidades, Instituto Ethos, e
outros.
Em setembro, outra iniciativa importante, com abrangência nacional, realizada
pela Presidência Executiva. Trata-se da renovação da parceria com a CAIXA e Lexmark,
firmada em 2006, para o recolhimento e devolução dos cartuchos usados à empresa
fornecedora. Em 2008 foram repassados R$ 292.110,00 para a promoção de projetos em
benefício de famílias de baixa renda.
Em dezembro, a Presidência Executiva da Moradia e Cidadania e o Instituto
Cooperforte assinaram convênio para atuação em âmbito nacional com o propósito de
promoção de geração de trabalho e renda, com foco no desenvolvimento
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local/regional. A parceria prevê a realização de um piloto em 2009 para a promoção de
projetos a serem apresentados pelas coordenações estaduais da ONG e selecionados
por meio de Edital interno. O valor total do convênio é de R$ 400.000,00.

SOLIDARIEDADE EM AÇÃO

Realizaram-se em vários estados, campanhas de arrecadação de alimentos,
brinquedos e roupas e foram doados às comunidades vítimas de enchentes e catástrofes
naturais.

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM OS MOVIMENTOS SOCIAIS E FÓRUNS DE
REPRESENTATIVIDADE

A Moradia e Cidadania tem presença ativa no Comitê de Entidades no Combate à
Fome e Pela Vida (COEP) em todos os Estados. Em Pernambuco, a Coordenadora da
ONG, Selda Cabral, é também a Secretária Executiva do COEP e realizou uma palestra,
no dia 04 de Julho, sobre o tema - A Rede COEP e Os Oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio - no auditório Frei Caneca, Shopping Paço Alfândega, por
ocasião da Feira dos Municípios de Pernambuco - FEMUPE.
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Em setembro, o Presidente Executivo da Moradia e Cidadania participou da
reunião do CONSEA, em comemoração aos 100 anos de Josué de Castro e lançamento
do Prêmio Josué de Castro pelo Governo Federal.
No mês de outubro, a Moradia e Cidadania participou ativamente da Semana
Mundial da Alimentação - DF, articulada pelo Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONSEA).
Na véspera do Dia Mundial da Alimentação, 15 de Outubro houve o seminário
"Semana Mundial da Alimentação: os desafios para a segurança alimentar e nutricional
e as respostas do governo brasileiro".
O Presidente Executivo da Moradia e Cidadania, Pedro Monteiro Torres Neto,
conselheiro nacional do CONSEA, participou do evento, que contou com a presença de
ministros, integrantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea), presidentes dos conselhos estaduais, representantes de organismos
internacionais e convidados.
Além do seminário, instituições da sociedade civil, ministérios e governos
estaduais

e

municipais

promoveram

atividades

relacionadas

ao

tema,

com

apresentações de experiências bem-sucedidas, debates sobre segurança alimentar e
nutricional, homenagens ao centenário de nascimento de Josué de Castro e outras.
Em Goiás, participou da comemoração dos 10 anos do COEP no mês de
novembro. O Presidente Executivo da Moradia e Cidadania, Pedro Monteiro Torres
Neto, participou da comemoração. Na ocasião, a Embrapa Arroz e Feijão também
comemorava seus 34 anos.
Houve em sua programação uma retrospectiva dos 10 anos do trabalho do COEP
em Goiás, apresentação do COEP Nacional, apresentação da Embrapa Arroz e Feijão, e
uma confraternização entre os convidados, dentre outras atrações, sendo algumas
artísticas.
A mesa de convidados foi composta pelo Presidente Executivo da ONG também
membro fundador do COEP/GO, Pedro Monteiro Torres Neto, Secretário Executivo do
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COEP-GO, Donizete de Deus Alves, Presidente do COEP Nacional, André Spitz, Chefe
Geral da Embrapa Arroz e Feijão, Pedro Antônio Arraes Pereira, Presidente do Conselho
Deliberativo, Rubens Machado Bittencourt e o Delegado da Delegacia de Defesa do
Consumidor, Edmundo Dias de Oliveira Filho.
No II Encontro Nacional do COEP, que aconteceu no dias 10, 11 e 12 de
novembro, no Rio de Janeiro, a Moradia e Cidadania esteve presente nas pessoas dos
coordenadores dos Estados do Rio Grande do Sul, Artur Ferreira Almeida, de Minas
Gerais, Vânia Resende Debien, de Pernambuco, Selda Maria Cabral da Silva, do Mato
Grosso, Maria Lúcia Hipólito, e do Piauí, Dulce Maria. E no dia 13 no Centro Cultural
Banco do Brasil, Rua 1º de Março, nº 66 – Teatro I Centro – Rio de Janeiro – RJ.
Em novembro, a Moradia e Cidadania apoiou o Fórum de Economia Solidária do
DF e Entorno na realização da Feira de Economia Solidária, durante o evento Teia
Brasília 2008.
A feira teve como objetivo a comercialização dos produtos e serviços dos
Empreendimentos Econômicos Solidários do DF e Entorno, e dos Estados de GO, MT, MS
e MG. Além de potencializar o debate e a divulgação nacional da Economia Solidária,
em particular entre os Pontos de Cultura e o público da Teia2008.
A TEIA Brasília 2008 - Direitos Humanos: Iguais na Diferença, que aconteceu
entre os dias 12 e 16 de novembro, é um importante evento promovido pela Comissão
Nacional dos Pontos de Cultura - CNPC em parceria com o Ministério da Cultura - MinC,
com o patrocínio da Petrobrás e o apoio de instituições públicas e privadas. Trata-se do
terceiro encontro nacional dos Pontos de Cultura e constitui-se como espaço para a
realização do II Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, seminários temáticos, vivências,
apresentações culturais, práticas de economia solidária e de conhecimentos livres.
É plural e celebra a diversidade, revelando para o Brasil a rica produção cultural
dos mais de 800 Pontos de Cultura, e estimulando formas alternativas de comunicação
com os diferentes setores da sociedade. O tema "Direitos Humanos Iguais na Diferença"
celebra os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Ainda em Novembro, a Moradia e Cidadania participou do Encontro com
Movimentos Sociais, realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, pela Presidência da
República.
O encontro teve o objetivo de
avaliar os avanços do país no combate às
desigualdades

e

na

promoção

da

cidadania e de debater a crise financeira
e as propostas dos movimentos no Brasil
e contou com a presença do Presidente
Executivo da Moradia e Cidadania, Pedro
Monteiro Torres Neto, da Coordenadora
Estadual de Pernambuco, Selda Cabral, da Coordenadora Estadual do Espírito Santo,
Gina Abreu, e de Dulce Maria Mapurunga Sales, Coordenadora Estadual do Piauí.
A Moradia e Cidadania foi destaque na campanha 2008 da premiação "Melhores
Microempreendimentos", realizada pelo Citi Group. O evento é uma iniciativa da
Fundação Citi, que abriu as inscrições para a premiação 2008 enviando um banner de
divulgação a todas as instituições de microcrédito do país. Janete Borges, da Escola Piu
Piu, foi vencedora do Melhor Empreendedor 2007, na categoria serviços. Janete é
cliente do Microcrédito, projeto desenvolvido da Moradia e Cidadania/BA em parceria
com a CAIXA.
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No Ceará, a Moradia e Cidadania/CE foi homenageada na Assembléia Legislativa
do Estado, pelos seus 15 anos de atuação social. A homenagem aconteceu no dia 30 de
setembro, às 19h, no Plenário 13 de Maio.
Na ocasião, a coordenadora Estadual da Moradia e Cidadania/CE Sônia Olímpio
fez uma apresentação dos projetos desenvolvidos pela ONG no Estado e transmitiu um
vídeo institucional. Além disso, aconteceu ainda uma apresentação da Banda Musical
da Comunidade Dias Macedo, projeto desenvolvido pela Moradia e Cidadania/CE. A
Cerimônia contou com a presença da Gerente Nacional Roseane Coelho Braga.
Em outubro, o Presidente Executivo da Moradia e Cidadania, Pedro Monteiro
Torres Neto recebe Prêmio Betinho - Atitude Cidadã, do Comitê de Entidades no
Combate a Fome e Pela Vida – COEP. A indicação foi do COEP do Estado de Goiás e teve
o período de votação 09/08/08 a 30/10/08. Outras duas pessoas também concorreram
ao Prêmio por aquele Estado.
O prêmio visa valorizar as pessoas que praticam no dia-a-dia a luta contra a
fome e a promoção da cidadania. Quer ainda dar rosto, voz e reconhecimento a quem
participa ativamente da comunidade onde vive e acredita que cada um (a) – a seu jeito
– pode fazer a sua parte para construir um Brasil melhor e mais justo.
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“Agradeço a todos/as pelo voto de confiança em meu trabalho que, na verdade,
é o espelho do trabalho social belíssimo desenvolvido e apoiado pelos/as
empregados/as da CAIXA e, principalmente pela nossa ONG MORADIA E CIDADANIA. Que
Deus possa continuar abençoando a todos nós e que possamos fazer a diferença na vida
de muitos/as brasileiros/as e por um Brasil com justiça social”. Pedro Monteiro Torres
Neto.
A Moradia e Cidadania/RS recebeu, no dia 03 de dezembro, da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a Certificação de Responsabilidade Social
como destaque na promoção de ações sociais visando a sustentabilidade e o
planejamento familiar.
É o terceiro ano consecutivo que a ONG recebe esta certificação. Outras 241
empresas e instituições gaúchas também receberam o Certificado de Responsabilidade
Social.
O coordenador geral da Comissão Mista que selecionou os vencedores, Guilherme
Guaragna, disse que esta foi uma noite para celebrar o trabalho das empresas e
instituições vencedoras do prêmio e de pessoas que dedicam seu tempo às causas
sociais e o resultado que o Rio Grande do Sul tem obtido com seus indicadores de
desenvolvimento. "O que há de mais importante não é a doação financeira e material
que, muitas vezes, acontece no projeto, mas o que tem por trás disso: a entrega
pessoal e dedicação de tempo individual para promoção da vida", destacou Guaragna.
“A certificação é concedida pelo Parlamento gaúcho, coordenado por
representantes de entidades e instituições da sociedade civil reunidos na Comissão
Mista, que analisa e avalia as ações das empresas e entidades a partir do seu balanço
contábil, onde são verificados os investimentos em ações sociais”.
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COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS

No mês de fevereiro, a ONG Moradia e Cidadania participou, em Recife/PE, do
Galo da Madrugada, considerado pelo Guiness Book o maior bloco Carnavalesco do
Mundo. O evento foi realizado em parceria com a Caixa, patrocinadora do Carnaval do
Recife. Com muita alegria e descontração, a Moradia e Cidadania brincou ao som do
genuíno frevo pernambucano reunindo 100 pessoas, entre associados, familiares e
parceiros no Camarote da Folia. Para ter acesso ao camarote da ONG no Galo da
Madrugada foi lançada uma campanha de adesão de novos associados.
De acordo com a coordenadora Estadual da ONG Moradia e Cidadania, em
Pernambuco, Selda Cabral o evento significou uma excelente oportunidade de
divulgação da ONG, como também dos seus parceiros e expansão da base de
associados.
Na questão da comunicação, a Moradia e Cidadania avançou consideravelmente,
criando mais publicações estaduais, com menor periodicidade, criando o Boletim
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Eletrônico Nacional com periodicidade mensal, encaminhados a todos os associados e
parceiros, a fim de divulgar os projetos da ONG em âmbito nacional. Desenvolveu o
novo Portal Eletrônico da instituição, em plataforma livre.

COMPROMETIMENTO SÓCIO –AMBIENTAL

Afim de contribuir com a elevação da consciência sócio-ambiental, a Moradia e
Cidadania desenvolveu campanha pelo consumo consciente entre os empregados da
CAIXA, produziu e distribuiu canecas para substituição dos copos descartáveis,
promoveu diversos debates a respeito.
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1.

AÇÕES EMERGENCIAIS E
CAMPANHAS
A instituição, ainda publicou o livreto “Panorama Nacional”, a fim de sensibilizá-

los para o envolvimento com projetos sociais, seus benefícios e a necessidade de maior
comprometimento com a sustentabilidade ambiental.
No ano de 2008 foram realizadas diversas campanhas e ações emergenciais que
beneficiaram 10.425 pessoas de baixa renda em todos os estados do Brasil, sobretudo
às vítimas das enchentes em Santa Catarina e Espírito Santo. Os beneficiários foram
atendidos 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$ 55.520,00 nestas ações.
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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 59.405 pessoas, com um investimento de
R$ 1.312.919,00.

2.1 INCLUSÃO DIGITAL

A Moradia e Cidadania investiu, nos últimos quatro anos, no Projeto Nacional de
Educação Digital R$ 869.050,20, beneficiando 31.944 pessoas.
Destes, R$ 173.406,83 foram investidos, no ano de 2008, certificando 4.154
pessoas com o acesso à educação digital, por meio de uma rede de 1.272 computadores
instalados.
Para alcançar seus objetivos, a Moradia e Cidadania busca parcerias com outras
organizações e pessoas da sociedade civil que tenham conhecimentos de informática e
queiram atuar como monitores voluntários nos telecentros instalados em diversos
estados.
O Projeto Nacional de Educação Digital da ONG Moradia e Cidadania, iniciado em
2000, conta atualmente com 186 salas de Educação Digital, sendo 69 com acesso à
internet (telecentros). Estas salas estão localizadas nos diversos Estados e instaladas
em parceira com associações de bairros e outras entidades comunitárias, para
benefício de pessoas de baixa renda.
O objetivo da Moradia e Cidadania é promover o conhecimento da informática,
habilitando-as para trabalhar como usuárias da Internet e das tecnologias de
informação, software livre, além de oportunizar momentos de cultura, aprendizagem e
sociabilidade. O projeto é desenvolvido em parceira com associações, escolas, igrejas,
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e outras instituições em benefício de crianças, jovens, adultos e idosos de baixa renda,
comunidades quilombolas, jovens em conflito com a lei, catadores de materiais
recicláveis e suas famílias, moradores de rua, entre outros.
No Rio Grande do Sul, destaca-se o Projeto Casa Brasil em Porto Alegre, que é
desenvolvido pela Moradia e Cidadania junto à Comunidade de Santa Terezinha, antiga
Vila dos Papeleiros, que sofreu incêndio em 2004 e hoje ocupa o Conjunto
Habilitacional da atual Vila Santa Terezinha. O perfil da população de todo o entorno
populacional dos bairros a serem beneficiados com as ações do Casa Brasil é de
extrema pobreza, apresentando elevado índice de analfabetismo, jovens envolvidos
com drogas, prostituição infantil e exploração do trabalho infantil. A reciclagem de lixo
e a catação de papel e outros materiais sólidos é a principal fonte de subsistência da
população.
O projeto Casa Brasil, concebido pelo Governo Federal, tem o propósito de criar
junto às comunidades um espaço destinado à convergência das ações do governo nas
áreas de inclusão digital, geração de emprego, desenvolvimento e ampliação da
cidadania. Trata-se de um projeto de uso intensivo da tecnologia da informação com
vistas a preparar os segmentos excluídos para a sociedade do conhecimento, buscando
superar e romper a cadeia de reprodução da pobreza.
O projeto possui um telecentro comunitário, espaço multimídia, sala de leitura,
laboratório de metareciclagem e um auditório.
Em 2008, o Casa Brasil realizou as seguintes ações:
- 9,855 acessos livres no telecentro;
- Curso de Introdução à Informática Básica - Curso realizado em parceria com o
Centro Universitário – Unilasalle com 120 horas de duração, beneficiando 40 alunos.
- Capacitação de 20 alunos jovens, com ênfase no comércio.
- Realização da Oficina de Informática básica para 62 alunos.
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- Realização do Curso de METARECICLAGEM, que teve a recuperação de - 103
computadores, beneficiando 46 alunos.
No último ano, foram investidos no Casa Brasil R$ 91.451,00.
Uma outra iniciativa da Moradia e Cidadania/RS que merece destaque é o
Projeto "Quilombolas em Rede", iniciado em 2005, desenvolvido em parceria com a
Caixa e ONG Palmares e ONG Angola Jangá, que tem o objetivo de promover o acesso
às tecnologias da informação a vinte quilombolas gaúchos, com a doação de 100
microcomputadores e 20 impressoras para a instalação dos Telecentros.
Cerca de 200 agentes, que fazem parte das comunidades quilombolas, difundem
o conhecimento da informática. Foram investidos R$ 25.000,00, repassados pela
SEPPIR- Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
Em Goiás, no ano de 2008, a Moradia e Cidadania beneficiou 130 adolescentes da
Escola Municipal do Centro Espírita André Luiz, em Senador Canedo e do CASE – Centro
de Atendimento Sócio Educativo, em Goiânia, com o Programa Educação para a Vida.
O programa, além de inclusão digital, promove educação cidadã e
capacitação profissional, preparando os jovens para inserção no mercado de trabalho,
oferencendo-lhes ainda condições de conclusão de seus estudos, por meio do reforço
escolar, bem como a capacitação e conscientização em saúde bucal. Uma parte dos
beneficiários são jovens em conflito com a lei.
Parceiros: Ministério da Educação e Universidade Estadual de Goiás.

Tecnologia Social Inovadora
Em Minas Gerais, a coordenação desenvolve o Projeto Rede de Conhecimentos
Livres - RCL, que surge como solução para a capacitação integral dos educadores
digitais e introdução de novas tecnologias para implantação de Laboratórios Digitais
Linux, para a disseminação da plataforma LINUX e o uso do software livre.
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O projeto é constituído por uma rede de instituições parceiras, associações de
moradores dos bairros do Aglomerado da Serra e outras organizações populares,
articuladas por laboratórios digitais Linux montados pela Moradia e Cidadania.
Os laboratórios são montados com equipamentos produzidos na oficina de
metareciclagem da Moradia e Cidadania/MG, que utiliza os computadores inservíveis
doados por parceiros. O laboratório de metareciclagem capacita jovens para o trabalho
de montagem e manutenção de micros.
A Moradia e Cidadania oferece suporte técnico os mais diversos, à distância,
para os Laboratórios Digitais das instituições parceiras.
A Rede beneficia cerca de 50 mil usuários por mês, de todas as faixas etárias,
por meio da inclusão digital. É formada por 13 instituições, como é o caso da Casa de
Apoio à Criança Carente de Contagem- MG, que desenvolve, em parceria com a ONG
Moradia e Cidadania, o Projeto Inclusão Digital em Software Livre para os moradores do
Bairro Nova Contagem e entorno, com uma segunda unidade no Bairro Ipê Amarelo.
Além da inovação tecnológica e metodológica aplicada nos laboratórios, a
Inclusão Digital vem sendo desenvolvida com os jovens que participam do Projeto Fica
Vivo, de repressão à violência, desenvolvido pelas polícias militar e civil, prefeitura
municipal e outros movimentos sociais. Atualmente são atendidas semanalmente uma
média de 60 pessoas em sua maioria jovens moradores de Nova Contagem e entorno. O
sucesso no método que tem sido aplicado no laboratório já inspirou os jovens até a
desenvolver jogos.

Doação de Computadores aos alunos de escola pública
A ONG Moradia e Cidadania/MG, em parceria com a direção da Escola Municipal
Carlos Góis, promoveu o sorteio de três computadores "meta-reciclados" para os alunos
da escola.
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O Bairro Santo André, em Belo Horizonte, foi um dos primeiros bairros a surgir na
cidade, fora da área da Avenida do Contorno. O bairro situa-se próximo ao aglomerado
Pedreira Prado Lopes, onde está a escola municipal Carlos Góis. A escola oferece à
comunidade ensino da 1ª a 8ª série em três horários e EJA - Educação de Jovens e
Adultos no período noturno.
Os computadores foram produzidos pela oficina de meta-reciclagem, onde são
montados os equipamentos destinados aos projetos sociais que são parceiros da ONG
Moradia e Cidadania em todo o estado.

Na ocasião, a aluna Taylane Meireles da Cruz foi presenteada com um
computador. Afastada da escola por muitos meses por motivos de saúde, sofre de uma
doença muito rara, mas a vontade de estudar não a separou dos livros e trabalhos
escolares. Com o novo computador ela poderá ter acesso aos conteúdos escolares e
estabelecer contato com seus amigos através da internet.
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2.2 EDUCAÇÃO

Faz parte desta categoria os projetos de educação complementar à escola,
educação para a cidadania e alfabetização de jovens e adultos.
Nesta categoria, foram investidos R$ 555.110,00, beneficiando 31.790
pessoas.

Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos
Destaca-se nesse programa 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 e voluntários da Moradia e Cidadania e apoio da
Coordenação Estadual do DF, 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 atende jovens e adultos que não tiveram a chance de aprender a ler e
a escrever na idade adequada. Ao participarem do Vaga-lume eles encontram uma
oportunidade de aprendizado, melhoria no convívio social e desenvolvimento pessoal.
A habilidade de ler e escrever causa um impacto significativo na auto-estima 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 UEGUniversidade do Estado de Goiás, FNDE/MEC, CAIXA, FUNCER- - Fundação Universitária
do Cerrado, Prefeituras e outros.
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O Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos da Moradia e Cidadania tem
sido referência nacional em termos de qualidade e capacidade de atender as diversas
realidades existentes entre as pessoas beneficiadas. Ficou entre os 10 projetos
selecionados no Programa CAIXA Melhores Praticas, em 2001.
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.
Pelos resultados do Projeto Vaga-lume, a UNESCO concedeu seu apoio
institucional ao trabalho e acompanhou a atuação nas cadeias públicas de Goiás.
Em 2008, 3113 pessoas foram alfabetizadas pelo projeto.

Projeto 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 2008, a Moradia e Cidadania contribuiu com a
aquisição do material escolar (mochila, caderno, lápis, borracha, coleção) e com o
lanche. Durante todo o ano, acompanha e promove diversas ações sócio-educativas de
melhoria da qualidade de vida das crianças que estudam na escola. O projeto atende
60 crianças mensalmente.
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Projeto Pre-Veste do Bem - ES
O projeto PRE VEST do Bem oferece gratuitamente curso preparatório para o
ENEM e vestibulares e atende moradores dos bairros São Benedito, Itararé, Bairro da
Penha, Engenharia, Consolação, Bonfim, Floresta e Jaburu, em Vitória/ES. As aulas são
ministradas pelos educadores da ONG Universidade Para Todos.
Em 2008, a Moradia e Cidadania comemorou com satisfação e alegria o sucesso
alcançado pelos alunos do Projeto PRE VEST do Bem no Vestibular UFES 2009, que teve
5 alunos aprovados nos cursos da Universidade.
Parceiros do Projeto: Artidéias, Prefeitura Municipal de Vitória, Programa
Conexões de Saberes - UFES, Associação de Educação Católica do Espírito Santo
(AEC/ES), do Fórum de Desenvolvimento Comunitário - Bem Maior, SECRI, ONG
Universidade para Todos
A Moradia e Cidadania acredita cada vez mais que a educação é fundamental
para mudar realidades.

Projeto Coral Arte, Música e Alegria - MG
Moradia e Cidadania/MG promoveu a apresentação do Projeto Coral Arte, Música
e Alegria, no dia 28 de novembro, às 13h, no Auditório Lucas Antunes, da CAIXA, em
Belo Horizonte. O Coral Arte, Música e Alegria é formado pelos alunos que fazem parte
da EJA-BH (Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos) e de voluntários da CAIXA.
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A apresentação do coral foi inspirada nas obras de Vinícius de Moraes. O coral já
se apresentou em diversas ocasiões no auditório Lucas Antunes da Caixa Econômica
Federal, em hospitais, escolas da rede municipal de ensino e instituições filantrópicas
em Belo Horizonte.O projeto é desenvolvido em parceria com a Caixa Econômica
Federal, DRT-Delegacia Regional do Trabalho, Conservadora Universo e PBH-Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.

Projeto Reconstruindo - RJ
No Rio de Janeiro, acontece o Projeto Reconstruindo, em parceria com a Escola
Municipal Levy Neves, desde 2007, que tem como propósito desenvolver práticas
educacionais de qualidade 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 projeto Reconstruir objetiva 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, 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
Torneio de Xadrez. Os quatro primeiros colocados foram convidados a
ingressarem em escolas particulares através de bolsas de estudos
doadas pelas próprias escolas.

Projeto Comunidade Zaki Narchi - SP
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Em São Paulo, é desenvolvido o Projeto Comunidade Zaki Narchi, uma iniciativa
da ONG Moradia e Cidadania na busca da promoção da melhoria de vida da
comunidade. O projeto trabalha 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 , a Moradia e Cidadania obteve junto à Secretaria de
Abastecimento (Semab) em 2004, a cessão do 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.

Projeto Dançando pela Vida – BA
Na Bahia, é desenvolvido o Projeto Dançando pela Vida em parceria com a
Ebateca-Graça. O projeto acontece nas Comunidades
Recanto Feliz, Paraíso Azul I e II. O projeto atende 45
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
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No Ceará, o Projeto Centro Popular de Arte e Cultura Pé no Chão (CEPEC) é
desenvolvido com da ONG Moradia e Cidadania desde 1998 e existe desde 1989. O
Projeto beneficia comunidades de 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 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 VIRAMUNDO da Fonte Grande.

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, contribui com a manutenção da sede onde ocorrem os ensaios,
palestras educativas e garante os uniformes.

2.3 GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
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Esta é a categoria de projetos em que a Moradia e Cidadania registrou, em 2008,
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 13.279
pessoas, com um investimento aplicado de R$ 372.223,00.

Projeto PAIS - Produção Agroecológica Integrada Sustentável GO
O Projeto PAIS (Produção Agroecológica Integrada Sustentável) tem como
objetivo oferecer terapia ocupacional, alimentos saudáveis (hortaliças, legumes, frutas
e frangos), geração de trabalho e renda às mulheres usuárias de substâncias químicas
que se encontram em tratamento (recuperação), onde também recebem alimentação,
acompanhamento médico e psicológico, atividades terapêuticas e manuais, ficando em
tratamento por um período de até 9 meses.

A ONG contribuiu com a aquisição de materiais
diversos (caixa dágua – 5.000l, motobomba, magueiras,
tijolos, galináceos, sementes, telas, telhas, enxadas e outros materiais), o SEBRAE
ofereceu outros materiais e assistência técnica e a SOPRO (Sociedade de Promoção
Humana) com a mão-de-obra voluntária e contratada, rede elétrica e de água.

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 61-3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 61- 3206.7956

30

Setembro/2009

A Coordenadora da Instituição (Zélia Fini) escreveu o livro “Dependência
Química: O estranho caminho para o interior do nada”, que aborda temas como a automedicação, e a dependência química.

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 de bolsas e acessórios com a reciclagem de
malotes e banners.
Para evitar o impacto ambiental, causado
pelas

sacolas

plásticas,

o

Projeto

Recriar

desenvolveu no ano de 2007, e deu continuidade no
ano de 2008, uma sacola ecológica, feita com
malotes

reciclados,

para

compras

em

supermercados, que tem sido um sucesso nas
vendas.
A Moradia e Cidadania contribui com a oferta
de insumos, venda dos produtos, coleta dos malotes
na Caixa, armazenamento dos malotes vindos do diversos locais, transporte até o
município da cooperativa, divulgação dos produtos, recepção de encomendas,
distribuição do produto para diversos locais do País.
Parceiros: Moradia e Cidadania - CAIXA – BB – ITAU – Correios – Exército – UFPR.

Projeto Curso de Culinária – PB
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A Moradia e Cidadania/PB realizou
a doação de um liquidificador industrial à
Comunidade São Vicente de Paulo, no
Bairro do Róger, em João Pessoa/PB. A
doação do liquidificador industrial foi de fundamental importância para a viabilidade
do curso de culinária, promovido pelo SENAC.

Naquela

comunidade

60

famílias

são

beneficiadas

com

várias

ações

implementadas pelo Comitê CAIXA ODM.

Projeto Centro de Desenvolvimento Humano - SP
Comemorando um ano de implantação, em outubro de 2008, o Projeto Centro de
Desenvolvimento Humano (CDH) sediado no Jardim Nove de Julho, em São Mateus, na
Zona Leste de São Paulo, beneficiou 300 familias com diversas ações realizadas.
O Centro de Desenvolvimento Humano é uma iniciativa da Moradia e
Cidadania/SP, com o intuito de amenizar as condições precárias da comunidade, por
meio da geração de trabalho e renda, educação e cidadania. É um espaço de
convivência comunitária, qualificação profissionalizante, geração de renda e cultura.
Para isso, foram desenvolvidos os seguintes programas: Oficina fábrica de sabão,
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oficina

de

corte

informática,
biblioteca,

e

costura,

brinquedoteca
curso

de

e

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.
Foi em clima de muita festa e comemorações que o CDH completou um ano de
funcionamento.
Diversas atividades marcaram a celebração, que contou com a participação da
comunidade e de voluntários que, direta ou indiretamente, contribuíram para que o
CDH chegasse ao seu primeiro ano com um saldo mais do que positivo.

Com muito gingado e estilo, os alunos de capoeira, em sua maioria crianças e
adolescentes, realizaram uma apresentação, encantando a todos os presentes com uma
mistura de dança, música e luta. Na seqüência, os alunos do curso de Inglês mostraram
um pouco do que aprenderam cantando, em inglês, a música "Oh Happy Day". Segundo
a professora voluntária Dayana Montagnano, os alunos surpreenderam pela rapidez com
que assimilaram alguns termos nas aulas recebidas."Principalmente considerando que
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nunca haviam tido contato com o idioma antes", disse Dayana, empregada da CAIXA e
colaboradora da ONG, que dá aulas como voluntária no CDH aos sábados.
Em seguida, os instrutores voluntários do curso de informática realizaram a
entrega dos certificados à primeira turma de formados. Entre os que receberam o
certificado, Daniel Cristiano da Silva, de 21 anos, que conseguiu seu primeiro emprego
no Cartório do bairro. "Agora que terminei o curso de informática quero fazer outro
curso, a gente nunca pode parar", disse.
A celebração foi encerrada com a apresentação dos alunos de violão e de canto,
regidos pelo professor voluntário Luís Alexandre. O grupo interpretou a canção
"Aquarela", do compositor Toquinho, emocionando a todos. Ao final, todos os
participantes do evento foram convidados a posar para uma foto em frente ao CDH
para registrar o evento.

Para o ano de 2009, estão previstos 17 cursos em atenção à demanda registrada
de 464 alunos. Confira abaixo a lista das atividades oferecidas pelo CDH: alfabetização,
artesanatos

específicos

para

épocas

festivas,

bijuterias,

canto,

capacitação

profissional, capoeira, corte e costura, culinária infantil e especifica para épocas
festivas, dança do ventre, hashi, informática, pintura em sabonete, pintura em tecido,
Projeto Lego-Robótica, teatro, toalhas com fitas e violão.

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 61-3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 61- 3206.7956

34

Setembro/2009

Projeto Oficina de Artesanato – PR
A ONG Moradia e Cidadania/PR realizou em abril e maio de 2008 oficinas
voltadas à confecção de produtos artesanais para o "Dia das Mães".
O projeto oportunizou a multiplicação de técnicas variadas de artesanato, com
aproveitamento de material e desenvolvimento de habilidades, geração de renda e
fomentou a organização de grupos produtivos solidários. Os produtos confeccionados
foram sabonetes, sais de banho, saches de flores, óleo para massagem e velas
decorativas que podem compor uma bela cesta de presente.

As oficinas foram oferecidas para mulheres trabalhadoras de baixa renda e que
poderão produzir para consumo próprio, para presentear com um investimento
pequeno ou para complementar a sua renda.
O curso também foi aberto às pessoas que podem pagar pela inscrição. Com o
recurso obtido nesta taxa é que a ONG subsidia o material para aquelas que não têm
condições de pagamento.
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Campanha Pegue Leve com o Meio Ambiente –MS

A Moradia e Cidadania/MS, em parceria com a ONG
ARTABAN, está promovendo qualificação e geração de renda
para as presidiárias no Presídio Feminino de Rio Brilhante,
em Campo Grande – MS.
A parceria faz parte da Campanha “Pegue Leve com o
Meio Ambiente”, lançada pela Superintendência Regional da
CAIXA no Mato Grosso do Sul.
A iniciativa qualifica e gera renda às detentas, por
meio da confecção de sacolas ecológicas, que são vendidas. Além disso, também é uma
oportunidade de mudança de vida após esse período de reclusão e de conscientização
para a preservação ambiental.

Projeto Curso Salão Escola de Cabeleireiro – PI
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No Piauí, está em desenvolvimento o Projeto Curso Salão Escola de Cabeleireiro.
Iniciado no ano de 2001, o projeto beneficiou em 2008, 500 pessoas qualificadas para o
mercado de trabalho. Este projeto é desenvolvido em parceria com a APCEF/PI, que
cedeu um espaço para a construção do salão. As aulas tem duração de um mês e o
curso acontece três vezes por ano.
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.
Em 2008, foi promovido pela Moradia e Cidadania o Curso Jovem Profissional,
que abrange aulas de Telemarketing, secretariado, fundamentos de administração,
contabilidade básica e educação pela cidadania. Além disso, como curso de flores em
papel crepom, em Taquaruçu.
Ao todo cerca de 300 pessoas são beneficiadas pelo “Espaço Cidadão”.

Projeto Educação para a Vida - GO
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. O projeto que acontece no Jardim das Oliveiras –
município de Senador Canedo e no Case em Goiânia, atende 100 adolescentes no
Jardim das Oliveiras e 30 adolescentes no Setor Vera Cruz a cada 12 meses. Teve início
em Agosto/2006.
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Os parceiros do projeto são: CAIXA, MEC (SECAD), UEG, OSCEGAL - Obras Sociais
do Centro Espírita André Luiz, Escola Espírita André Luis e Secretaria de Cidadania.

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. O projeto atende 80 adolescentes e jovens
infratores, com idade de 12 a 18 anos. Parceiros: ASES - Instituto de Atendimento
Sócio-Educativo do ES. UNIP -Unidade de Internação Provisória.

Projeto Capacitação Produtiva de Jovens em Telecomunicações (Ceará,
Bahia, Pernambuco e Minas Gerais)
Em parceria com a Intelbrás e a CAIXA, a Moradia e Cidadania desenvolveu o
projeto de capacitação produtiva de jovens em Telecomunicação, nos Estados do
Ceará, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais.

O Projeto previu o desenvolvimento de ações conjuntas visando à capacitação
profissional para populações de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.
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O objetivo foi de aumentar a geração de renda e a melhoria da qualidade de
vida das comunidades locais por meio de capacitação de mão-de-obra especializada.
Por

meio

dessa

parceria,

os

jovens

receberam

capacitações

em

empreendedorismo e técnicas de venda e em serviços técnicos de telecomunicação.
Em 2008, a Moradia e Cidadania capacitou 312 jovens para o mercado de
trabalho.

Projeto de Centro de Formação e Cidadania – CE
Em Fortaleza, no Bairro Conjunto José Valter, a
ONG

desenvolve

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 montou um telecentro e oferece cursos
profissionalizantes: técnico de manutenção de micros,
informática, serigrafia, curso de cabeleireiro, manicure
e depilação, curso de corte e costura, pintura em
azulejo e confecção de bonecas, biscuit e confecção de
vassouras ecológicas, além de diversas atividades
culturais. O Projeto contribui também com a inclusão
cultural, com aulas de capoeira, dança, violão, piano e aulas de português, inglês e
espanhol.

Projeto de Qualificação Profissionalizante para Mulheres - São Paulo
Localizada no Paraíso, bairro da capital paulista, a Escola de Lar, Cultura e
Administração-Pontal

oferece

cursos

com

foco

na

profissionalização

e

no

desenvolvimento pessoal de mulheres de baixa renda, com idades entre 16 a 21 anos.
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Cada curso tem duração média de dois anos, período no qual as estudantes
freqüentam aulas teóricas e práticas em diversos setores da hotelaria, como copa,
cozinha, lavanderia e administração. A grade de estudos prevê também vivência
prática em alguma empresa do ramo de serviços, que pode ser um hotel, um
restaurante, uma lavanderia ou outra empresa que preste atendimento ao público.

“Além disso, damos muita importância também para a formação pessoal das
estudantes, procurando passar noções de valores e virtudes, como pontualidade,
responsabilidade e postura”, conta a coordenadora da escola, Katia Monma.
Com o apoio da Moradia e Cidadania/SP, por meio do Comitê Regional Sé, a
Escola tem fornecido reforço nutricional às estudantes, que não têm condições de se
alimentar direito, assim, com a contribuição da Moradia e Cidadania as alunas tendem
a ter melhor rendimento e aproveitamento das aulas.
Para a coordenadora, o apoio da ONG é muito bem recebido, pois ajuda as
alunas a enfrentarem aulas pesadas como a de prática de lavanderia e de arrumadeira.
A escola atende regularmente cerca de 30 garotas de diversas regiões da capital.
“Entendemos que é um projeto importante, visto que 90% das alunas terminam o
curso já empregadas”, conta o membro do Comitê Regional Sé, Marcelo Dente.
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Projeto Mãos Feitas de Responsabilidade - SP
O Projeto Mãos Feitas de Responsabilidade, realizado pela Moradia e
Cidadania/SP, em parceria com a Mulher APAS (Associação Paulista de Supermercados),
juntamente com a Rede de Supermercados Enxuto, tem como objetivo ajudar na renda
familiar de mulheres. Assim, seleciona manicures da região que passam por um
treinamento para atuarem como professoras.

O curso é oferecido em Campinas, no Anfiteatro do Supermercado Enxuto, sendo
composto por seis aulas teóricas e 14 aulas práticas, num total de 20 horas, e conta
com a participação de 20 alunas por turma.
O programa aborda os temas: higiene pessoal; etiqueta e comportamento;
manutenção e esterilização do material de trabalho; planejamento de custos;
conscientização e responsabilidade profissional; normas e procedimentos básicos para a
conduta profissional e, na seqüência, aprendizado na prática do ofício de manicure e
pedicure.
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Com apoio da Moradia e Cidadania, por meio do Comitê Regional Campinas, uma
nova turma de manicures comemorou sua formatura pelo projeto. Ao final do curso,
cada aluna recebeu um Certificado de Conclusão e um Kit completo com o material
necessário para iniciarem suas atividades.“As formandas ficaram extremamente
emocionadas pois, além de se formarem numa profissão, já são colocadas no mercado
de trabalho e a Risqué forneceu um kit com todo o material que elas irão utilizar em
sua profissão”, conta Aldo da Costa Honorato, membro do Comitê Regional Campinas.

Projeto Núcleo Produtivo – 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.
O projeto beneficia 30 mulheres com
cursos de bordados, artesanato, confecção de
caixas e palestras sobre cooperativismo para o
grupo de mulheres.

Projeto Mãos na Massa – MA
No

Maranhão

desde

1999,

está

em

desenvolvimento 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.
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Ações desenvolvidas no projeto: capacitação de jovens na área de panificação e
confeitaria; capacitação em cooperativismo e empreendedorismo; mobilização da
comunidade; aquisição do terreno para a 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 e comercialização dos produtos da Padaria Comunitária; criação de um
comitê gestor com a participação de representantes das entidades parceiras para
coordenar o projeto; realização de cursos para a comunidade; criação de um banco de
profissionais para 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. Os cursos profissionalizantes
(informática,

artesanato,

empreendedorismo,

línguas

estrangeiras),

mutirões

documentais e de saúde, atividades de lazer (brigadas da alegria, oficinas de dança), e
sopão comunitário, beneficiaram 725 pessoas.
Outra inicitiva foi a parceria com o SESC, por meio de cursos e palestras
oferecidas pelo Projeto Cozinha Brasil que orienta mulheres sobre a importância do
aproveitamento alimentar e sua comercialização, com o objetivo de gerar de renda às
famílias da comunidade.
A iniciativa atende às comunidades Escorregou Tá Dentro, Santo Amaro, Caruaru
e Lagoa dos Gatos, com 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.

Projeto 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
destaques 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, 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 também para o meio ambiente além de gerar renda às famílias.
Confira abaixo algumas oficinas realizadas durante o ano de 2008, em promoção
à geração de trabalho e renda por meio do reaproveitamento de materiais recicláveis.
a) Oficina de Confecção Enfeites Natalinos (globos, estrelas sinos e árvore de natal)
com garrafa pet, papelão e jornal. Público-alvo: 15 pessoas da comunidade. Parceria:
Instituição Lar Fabiano de Cristo na Comunidade de Felipe Camarão, Natal/RN.
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b) Oficina de Pintura em Tecido a Mão Livre Local: Comunidade da Cidade da
Esperança. Parceiros: Centro Social Comendador Luiz da Câmara Cascudo. Número de
beneficiários: 11 participantes.

Projeto Vira – Volta – PE
A Moradia e Cidadania/PE desenvolve o projeto Vira-Volta com o objetivo de
oferecer qualificação profissional e geração de renda para os apenados e suas famílias,
alfabetizar e ressocializar os detentos, fazendo com que haja diminuição da
reincidência criminal e da violência.
O projeto é desenvolvido na Escola do Presídio de Igarassu, em Recife-PE. Além
do artesanato, são desenvolvidas aulas que vão desde a alfabetização até o ensino
médio, além de cursos para confeccionar objetos utilizando material reciclável.
Em média são formadas turmas de 15 alunos, com aulas três vezes por semana,
que tem duração de 3h por dia. Os alunos que se destacam atuam como
multiplicadores, ensinando as técnicas de artes plásticas e artesanato aos demais.

Os alunos interessados em participar do projeto Vira-Volta realizam uma
solicitação para participar das aulas, caso não seja constatado nenhum problema, mau
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comportamento, por exemplo, eles recebem autorização da direção do presídio para
freqüentar as aulas. Um decreto lei também determina a redução da pena, de acordo
com a freqüência das aulas. A cada uma semana de aula, equivale a um dia de
redução.
De acordo com a Coordenadora Estadual da ONG Moradia e Cidadania em
Pernambuco, Selda Cabral, com as técnicas ensinadas, os alunos produzem objetos,
entre eles, abajur, porta retratos, caixa de papelão para presente, além de aulas de
pinturas. Uma informação que nos anima é que, além de aprender uma profissão,
reduzir o tempo da pena, a atividade também gera renda para os familiares dos
detentos, isto porque, parte dos objetos produzidos são vendidos por parentes, o que
reduz os impactos financeiros na família", afirma a coordenadora.
A professora Estadual Desidéria Macedo, afirma que o Vira-Volta pretende
expandir as áreas de atuação, oferecendo cursos de alimentação, padaria e decoração
de pratos. "Nosso maior objetivo é ajudar o detento na volta pra sociedade e torná-lo
apto a algum tipo de trabalho remunerado para melhoria da auto-estima", explica.
Em 2008, a Moradia e Cidadania, beneficiou 150 pessoas. Parceiros: Presídio de
Igarassu e GIPES-CAIXA.

2.4 MICROCRÉDITO

Dentre as diversos iniciativas de geração de renda e trabalho, o microcrédito é
umas das alternativas desenvolvida para promover o pequeno empreendedor.
A Moradia e Cidadania é mandatária da CAIXA para a execução do Microcrédito,
que tem por objetivo atender às necessidades financeiras dos micros e pequenos
empreendedores, possibilitando um aumento no seu lucro, por meio do incremento de
seus negócios e do monitoramento das aplicações de seus recursos.
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Desde 2001, a Agência de Microcrédito, está em funcionamento em Salvador.
Neste período, foram aplicados R$ 12.525.514,00 até dezembro de 2008.
Em 2008, a Moradia e Cidadania investiu no R$ 1.188.557,00 beneficiando 567
pessoas.

2.5 APOIO ÀS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Nesta categoria, A Moradia e Cidadania realizou ações e projetos que
beneficiaram aproximadamente 45 cooperativas de catadores, por meio da realização
de cursos de capacitação, incubações, aquisição de carrinhos, equipamentos, prensa,
balança, uniformes, reforma de galpão, construção de moradias, alfabetização e
articulação com outros atores, parceiros potenciais.
A seguir, os projetos realizados para a promoção dos Catadores de Materiais
Recicláveis e suas famílias.

Projeto Ação Reciclar – Salvador/Bahia
Em Salvador, a Moradia e Cidadania desenvolveu o Projeto Ação Reciclar, em
parceria com a ONG Paciência Viva, com o objetivo de contribuir com a preservação do
meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das famílias das comunidades do Rio
Vermelho e Federação.
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O projeto beneficia 30 catadores de materiais recicláveis, entre homens e
mulheres com idades entre 18 a 55 anos, moradores que possuem renda familiar
inferior a um salário mínimo mensal. Entre as ações realizadas, a Moradia e Cidadania
apoiou a ONG Paciência Viva na manutenção do caminhão, veículo utilizado para a
coleta seletiva dos resíduos sólidos nos bairros localizados no entorno do Rio Vermelho.
Projeto Reciclando Vidas – Recife/Pernambuco
Em Pernambuco a Moradia e Cidadania desenvolve o Projeto Reciclando Vidas
que tem o objetivo de viabilizar a melhoria da qualidade de vida da Comunidade do
Aterro de Aguazinha, localizada na cidade de Olinda, Pernambuco. A Associação dos
Catadores de Olinda – ARO, criada em 1993, tem sede no próprio Aterro. Atualmente,
cerca de 80 catadores comercializam os materiais recicláveis coletados e sua atividade
gera uma média mensal de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais) para cada associado.
Entre os meses de janeiro e setembro/08, a Moradia e Cidadania investiu no
projeto para realizar as seguintes ações:
1.

Manutenção e pintura da prensa de materiais recicláveis;

2.

Doação de um computador para utilização nas atividades administrativas;

3.

Confecção de 60 uniformes adequados ao trabalho dos catadores;

4.

Manutenção da rede elétrica, possibilitando o funcionamento da prensa;
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5.

Aquisição de material escolar para o apoio à atividade de alfabetização

dos associados da Associação.

Projeto Recicla Vale – Vale do Paraíba/São Paulo

A Moradia e Cidadania/SP desenvolve o Projeto Recicla Vale que tem o objetivo
de promover a profissionalização e a organização de catadores de resíduos recicláveis
em cooperativas e associações, em cerca de 40 municípios da região do Vale do
Paraíba.

O projeto viabiliza também a organização dos encontros dos catadores de
materiais recicláveis com a finalidade de mobilizar os profissionais e técnicos para a
discussão da importância da organização das cooperativas para agregar valor aos
produtos gerados com insumos da coleta seletiva e formação de um Comitê Regional
dos Catadores do Vale do Paraíba.

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 61-3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 61- 3206.7956

49

Setembro/2009

Com apoio da Moradia e Cidadania foi realizado o Encontro Regional dos
Catadores, no Seminário Santo Afonso, em Aparecida, envolvendo cerca de 300
catadores, dos diversos municípios da região do Vale do Paraíba. A programação do
evento centrou as atividades na necessidade de organização da categoria e na
importância do trabalho dos catadores para os municípios da região.

Associação de Catadores Ordem e Progresso - ACOP - Goiânia/Goiás

Com a presença dos representantes da CAIXA e da LEXMARK aconteceu em
Goiânia a entrega de diversos equipamentos de trabalho para os associados da
Associação de Catadores Ordem e Progresso – ACOP – que atua no bairro Jardim
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América – Goiânia/GO. Foram entregues carrinhos, balança e diversos equipamentos de
segurança de trabalho.

A parceria com a ACOP objetiva a inclusão social, geração de trabalho e renda e
a preservação ambiental. Após a cerimônia de entrega dos equipamentos, houve
passeata por diversas avenidas do bairro, com distribuição de folhetos e o convite à
população para aderir à coleta seletiva de lixo implantada pela prefeitura.
Em Goiânia, a Moradia e Cidadania realizou também a Ação Cidadania para a
inclusão social e cidadania dos catadores que participaram do Fórum de Coleta Seletiva
de Material Reciclável. Um dos objetivos do fórum foi cadastrar os recicladores para a
inclusão dos interessados em futuros programas de qualificação profissional e de
educação.

Na ocasião, os catadores tiveram acesso a serviços
de cidadania e participaram de atividades onde também
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foi viabilizado o acesso à documentação básica: em parceria com a CAIXA, emissão de
CPF; em parceria com o Ministério do Trabalho, a emissão de carteiras de trabalho;
com a Secretaria de Saúde, a vacinação, palestras e recebimento do material
informativo sobre doenças. Puderam ainda fazer exames de vista, colesterol e de
diabetes e verificar pressão arterial. Mais de 300 pessoas participaram da Ação
Cidadania.
Em dezembro/08, a Moradia e Cidadania realizou nova ação com os catadores
da

ACOP,

viabilizando

a

doação

de

equipamentos de proteção individual, como
botinas, luvas, óculos e máscaras à Associação
de Catadores de Materiais Recicláveis Ordem e
Progresso (ACOP), em Goiânia. O repasse dos
equipamentos
recicladores

propiciou
condições

aos

catadores

e

mais

dignas

de

trabalho.

Projeto Catadores de Materiais Recicláveis - Curitiba/Paraná

No Paraná, a Moradia e Cidadania/PR desenvolve o Projeto de Construção e de
Reforma de Casas dos Catadores da Sociedade Barracão Boqueirão, em Curitiba. No
período de 2007 a 2008 foram construídas 15 casas e reformadas outras 10,
beneficiando 25 famílias, vitimadas do incêndio do barracão onde guardavam o
material coletado.
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Em Setembro de 2008, aconteceu o I Encontro Nacional das Mulheres Catadoras
de Material Reciclável no Paraná, na sede da Associação Banestado, que fica na Praia
de Leste- PR. O objetivo foi destacar o papel da mulher no Movimento Nacional de
Catadores de Materiais Recicláveis.

O evento reuniu mais de 300 catadoras de diversos estados e de diversas regiões
do país. A Moradia e Cidadania patrocinou a produção das bolsas de lona e as camisetas
para as participantes, realizou as oficinas de Economia Solidária com teoria e prática,
promoveu a Feira de Artesanato, o bazar de roupas usadas e coordenou as atividades
recreativas para os filhos das catadoras. Também foram ofertadas oficinas temáticas
sobre Gênero e Segurança Alimentar.
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Educação e Geração de Trabalho e Renda - Vitória/Espírito Santo
No Espírito Santo, a Moradia e Cidadania organizou o Ato Público no Centro de
Vitória/ES, em prol do Dia Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, 07 de
Junho, que foi um marco histórico na luta por melhores condições de vida, de trabalho
e de reconhecimento dos catadores de materiais recicláveis.

A conscientização ambiental faz parte das inúmeras ações desenvolvidas pela
Moradia e Cidadania no Espírito Santo. A ONG vem acompanhando todo o processo e
provendo ações e projetos na luta em favor da inclusão social e dignidade dos
catadores.
Na II Feira Ambiental de Cariacica – 2008 e em parceria com o Fórum Lixo e
Cidadania/ES e União de Cegos D. Pedro II – UNICEP, a Moradia e Cidadania realizou a
oficina de fabricação de vassouras de garrafas pet, produzidas pelos cegos da UNICEP.
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Moradia e Cidadania implantou ainda uma sala de Alfabetização para Jovens e
Adultos, para atender as necessidades da Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis da Ilha de Vitória- ASMARIV -ES.

Nesta ação a Moradia e Cidadania trabalha em parceria com a Secretaria de
Educação do Espírito Santo, a Cáritas Arquidiocesana de Vitória e a Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis da Ilha de Vitória.

I Seminário sobre Coleta Seletiva: Cenários e perspectivas – São Luís/ MA
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A Moradia e Cidadania/MA, em parceria com o Comitê de Entidades contra a
Fome e pela Vida - COEP/MA e de outras instituições realizou o I Seminário sobre
Coleta Seletiva para conscientizar a população e para que seja implantada pela
Prefeitura Municipal: O evento, sob a denominação de “Cenários e Perspectivas”,
aconteceu no dia 22 de Outubro, no Auditório da OAB, em São Luís/MA.

O objetivo do evento foi conhecer e discutir com os órgãos representativos do
poder público e com a sociedade civil, as políticas públicas, ações existentes
relacionadas ao tema, visando subsidiar a implantação da coleta, a redução do
consumo e a destinação adequada dos resíduos sólidos gerados no ambiente laboral,
em conformidade com o Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. Experiências de
coletas, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos foram apresentadas nos estandes
do Seminário.
Apoio à Redesol – Belo Horizonte/ Minas Gerais
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Em Minas Gerais, a Moradia e Cidadania promoveu o transporte de catadores
para a participação em reuniões semanais de implementação da rede de cooperativas
de catadores, chamada Redesol-MG. Houve a doação de camisetas para os mais de 500
participantes da Redesol e a confecção de 3 mil cartões de visita para as cooperativas
da Redesol.

A parceria com a Redesol viabilizou o "Descarte judicial de autos findos nas varas
de Belo Horizonte" que beneficiou as cooperativas de catadores de materiais recicláveis
e foi realizada no Edifício Antônio Fernando Pinheiro (Avenida Álvares Cabral, 1805),
em Belo Horizonte.

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 61-3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 61- 3206.7956

57

Setembro/2009

Foram mais de 20 mil processos descartados, ou seja, mais de 4 toneladas de
papel que foram doados.

Educação e Economia Solidária em Belo Horizonte
A Moradia e Cidadania/MG, em parceria com COOPESOL - Leste, Cooperativa
Solidária dos Trabalhadores de Grupo Produtivo da região Leste e o Programa Mediação
de Conflitos Taquaril, Alto Vera Cruz, Granja de Freitas e Castanheiras, realizou em
Novembro de 2008, um ciclo de palestras sobre o terceiro setor, economia solidária,
educação ambiental e outros.
O evento, realizado no auditório do Centro Mineiro de Referência em Resíduos,
no Bairro Esplanada, em Belo Horizonte, abordou os seguintes temas:
a) A participação da iniciativa privada e do terceiro setor no fórum Lixo e
Cidadania". (Vânia Debien – Coordenadora Estadual da ONG Moradia e CidadaniaMG).
b) Economia Solidária. (Mª Lúcia Silva – Gerente do Centro Público de Economia
Solidária/PMBH).
c) Cooperativismo e a importância da rede. (Nely – Coordenadora da rede sol e
representante da Coopersoli).
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d) As conquistas do fórum Lixo e Cidadania desde a sua
fundação.
Neila Batista e Patrícia Garcia Secretaria executiva do
fórum lixo e Cidadania - SLU.
A COOPESOL Leste é integrante da REDE SOL - Rede
Solidária dos Empreendimentos de Materiais Recicláveis em
Minas Gerais, projeto desenvolvido pela Moradia e CidadaniaMG em parceria com a Caixa Econômica Federal.
A ONG Moradia e Cidadania é integrante do fórum "Lixo e Cidadania", bem como
do Fórum "Economia Solidária" de Minas Gerais.

Projeto Capacitação Profissional para Mulheres - Mato Grosso do Sul
Em Campo Grande, a Moradia e Cidadania/MS, em parceria com a CAIXA,
Prefeitura de Campo Grande e Prefeitura de São Gabriel D'Oeste, desenvolve ainda o
Projeto de Capacitação Profissional direcionado para a qualificação de mulheres que
buscam o mercado de trabalho e a melhoria da qualidade de vida para suas famílias.
O projeto tem como objetivo principal a qualificação profissional e geração de
trabalho e renda de famílias em situação de vulnerabilidade social, priorizando jovens
e mulheres chefes de família e com a utilização de materiais recicláveis.
O projeto beneficia 23 mulheres e suas famílias. Com um material que para
algumas pessoas é lixo e teria como destino o descarte no lixão, elas estão melhorando
a qualidade de vida e a renda das famílias.
As oficinas acontecem no Centro de Capacitação Profissional do Bairro Parque do
Sol. No local, elas transformam garrafas pet em enfeites de natal. São árvores
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enormes, anjos, guirlandas, velas e até tuiuius e capivaras, entre outros objetos com
motivos regionais e natalinos. Todos tomam forma aos poucos, com muito capricho.
As peças montadas pela comunidade são utilizadas na decoração natalina dos
altos da Avenida Mato Grosso, mas as técnicas utilizadas no projeto poderão também
ser utilizadas em outras ocasiões como carnaval, decoração de vitrines, painéis de
mídia, confecção de mascotes, por exemplo.
Desta forma, o pequeno grupo de mulheres demonstra que, em uma época tão
cheia de desigualdades sociais e de intenso consumo dos recursos naturais, basta um
pouco de criatividade, trabalho e dedicação para melhorar o mundo, tanto social,
quanto ambiental.

Projeto Qualificação Profissional em Ananindeua - Pará
A Moradia e Cidadania/PA desenvolveu na cidade de Ananindeua, região
metropolitana de Belém, cursos de qualificação profissional para pessoas da
comunidade, dentre os quais também famílias de catadores. Foram realizados cursos
de cabeleireiro, manicure, pedicure, culinária e de garçom, beneficiando 160 pessoas.

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
SBS. Qd.01 Lt. 28 Bloco L – Edifício Filial da Caixa- 18º Andar
Telefones: 61-3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 61- 3206.7956

60

Setembro/2009

Diversas pessoas que fizeram os cursos já estão no mercado de trabalho. Esta
iniciativa da Moradia e Cidadania tem gerado renda às famílias e resgatado a autoestima dos moradores além de promover a inclusão social e cidadania.
Cooperativa de Mulheres Costureiras Da Vila Firmino Filho Leste – Piauí

No Piauí, a Moradia e Cidadania promoveu a qualificação profissionalizante e a
geração de trabalho e renda para 16 mulheres e suas famílias, por meio da produção de
peças artesanais (Bolsas e Tapetes) com retalhos e outros materiais recicláveis. Foram
realizados cursos de tapetes artesanais, e em parceria com o SENAC, os cursos de corte
e costura.
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Projeto Oficina do Vidro – Rio de Janeiro
A coleta seletiva é um instrumento efetivo de incentivo à redução, reutilização e
separação dos materiais recicláveis diminuindo os impactos ambientais negativos.
É importante a divulgação do reaproveitamento do lixo e da preservação da
limpeza pública, como instrumento de valoração da qualidade de vida nas cidades com
geração de trabalho e renda. A Moradia e Cidadania capacitou 10 pessoas para serem
monitores nas cooperativas e comunidades com perfil empreendedor, na reciclagem do
vidro.
Utilizando garrafas de vidros e vidros doados por vidraceiros, por meio da fusão,
os vidros transformaram-se em objetos utilitários e decorativos.
O curso foi realizado no Grajaú, na sede da Moradia e Cidadania, e teve carga
horária de 40 horas, sendo oferecido também amplo material didático.

Projeto Reciclando com Arte/ Rio Grande do Norte
Em Natal/RN, foram realizadas várias oficinas de artes, desenvolvidas no Projeto
Reciclando com Arte, em parceria com a Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis- ASCAMAR.
Foram ministradas palestras de educação ambiental sobre a importância da
coleta seletiva dos resíduos sólidos e o seu reaproveitamento, como é o caso da garrafa
pet. A seguir as oficinas que foram realizadas: PUFF – utilizando garrafa pet, papelão e
jornal; produção de peças diversas com garrafa pet (porta papel higiênico, conjunto
para mantimentos, porta treco e porta lápis). Produção de Enfeites Natalinos; Cestos
transados com garrafa pet.
Outro destaque foi a participação das famílias de catadores de materiais
recicláveis no Circuito de Maratoninha da CAIXA, realizada em agosto de 2008, em
Natal/RN.
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Cinqüenta pessoas participaram destas atividades, sendo 30 pessoas nas oficinas
de geração de renda e 20 pessoas na maratoninha da CAIXA.
Foram realizadas oficinas de artes com a confecção de puff, globos, estrelas,
sinos e árvores de natal feito com garrafa pet, na Cidade Nova, em Natal. Foram
beneficiados 17 participantes da Associação dos Catadores.

Projeto Catador Cidadão/ Tocantins
Em Tocantins, cerca de 200 pessoas, incluindo catadores de materiais recicláveis
e suas famílias são beneficiadas com as ações da Moradia e Cidadania no projeto
“Catador Cidadão”.
O apoio à organização do grupo, que já acontece há três anos, resultou no
registro da Cooperativa de Produção de Recicláveis do Tocantins – COOPERAN, com 42
associados e na formação do núcleo de trabalhos manuais com recicláveis – Reciclo
Art’s, envolvendo 15 mulheres. Em 2008 foi realizado também o Curso de Relações
Humanas no Trabalho e os catadores tiveram o apoio na realização de mutirão para
separação dos materiais recicláveis para agilizar a comercialização.

O grupo de mulheres das famílias dos catadores participou de oficina para
melhorar a qualidade dos produtos para agregar valor e que tem ênfase na produção de
pastas e de caixas com papel reciclado. A produção já é comercializada em feiras e já
é encomendada para a realização de seminários locais.
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Em junho de 2008, as artesãs participaram do Salão do Turismo, em São Paulo,
expondo seus produtos e trocando experiências com demais expositores.
Em Tocantins muitas ações foram desenvolvidas. Capacitações, alimentação,
regularização contábil da cooperativa, pagamento de taxas de licença ambiental e
regularização do caminhão que a cooperativa recebeu em doação da Fundação Banco
do Brasil.

Atividades de apoio a criança, esporte e meio ambiente/Rondônia
As diversas atividades desenvolvidas pela Moradia e Cidadania em Porto Velho,
no ano de 2008, que também beneficiaram famílias de catadores de materiais
recicláveis, dentre as quais destacam-se: A Creche Nossa Senhora Aparecida, que cuida
de filhos oriundos de famílias de catadores, recebeu contribuições mensais para a sua
manutenção e doação de brinquedos e lanches no Dia das Crianças e Comemoração do
Natal.

3.MORADIA

Nesta categoria de atuação existem projetos implantados pela Moradia e
Cidadania nos estados da Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa
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Catarina e São Paulo. No ano de 2008, 5.828 pessoas tiveram melhoradas suas
condições habitacionais. A ONG investiu R$ 69.730,45 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 parte das 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
m projeto que teve destaque foi o Projeto Bem
Constuir, desenvolvido em parceria com a Artidéias –
Associação de Artesão de Idéias e CAIXA.
O projeto consiste na produção de tijolos
ecológicos para comercialização e construção de
moradias beneficiando moradores dos bairros São
Benedito, Bairro da Penha e Itararé. O projeto atende
100

pessoas.

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.
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Projeto Construção de Casas Populares - PE
Em Pernambuco, o projeto Construção de Casas Populares beneficiou 1855
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).

O projeto é desenvolvido no loteamento Santo Inácio,

Tamandaré-PE.

4 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO

Consiste no desenvolvimento de projetos que visam à 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 educar crianças e suas famílias na
segurança alimentar, promover educação em saúde, 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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CONCLUSÃO

Este relatório tem o objetivo de divulgar as principais ações da Moradia e
Cidadania e o número de beneficiados com os projetos desenvolvidos ao longo do ano
de 2008 para os parceiros, instituições públicas e privadas, no sentido de prestar contas
a seus associados.
Além do volume de ações e projetos realizados pela Moradia e Cidadania, o ano
de 2008 foi marcado por grandes avanços e importantes discussões sobre o seu Estatuto
Social, que caminhou para a sua 4ª alteração e sobre o seu Regimento Interno que se
encontra em fase de aprovação pelo Conselho Deliberativo.
A Moradia e Cidadania teve o seu trabalho e sua atuação social reconhecido por
diversas instituições do Terceiro Setor e empresas públicas e privadas. Participou de
fóruns e encontros sociais. Ampliou a sua rede de parceiros, por meio das parcerias
firmadas com o Instituto Cooperforte, Wal-Mart, Instituto Renner, Petrobrás entre
outros.
Em 2008, avançou significativamente no Projeto Sistema Web de Gestão, em que
realizou os treinamentos para a validação do sistema, conclusão e implantação em
2009.
Entretanto, a cada ano a Moradia e Cidadania amplia a sua rede de inclusão e
intervenção social, por meio de ações voltadas para o alcance dos objetivos do milênio,
em favor de uma sociedade mais justa e solidária.

"Em resposta a uma ética da exclusão, estamos todos
desafiados a praticar uma ética da solidariedade."
(Herbert de Souza, Betinho,1993)
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