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1. INTRODUÇÃO
O ano de 2009 foi bastante significativo para a Moradia e Cidadania. Em
abril, houve consenso entre os gestores da Moradia e Cidadania, sobre a versão
final da Quarta Alteração do Estatuto. A nova versão do Estatuto foi aprovada pela
Assembléia Geral Extraordinária, no mês de junho, em atenção à questão
apontada pelo Ministério da Justiça.
Após a aprovação do Estatuto foi eleito pela Assembléia Geral de agosto de
2009 o novo Conselho Deliberativo, composto por ex-empregados CAIXA,
atendendo assim às exigências do Ministério. Com estas providências foi renovado
o Certificado de OSCIP, sem restrições.
O evento da Posse dos novos Dirigentes nacionais aconteceu no Encontro
Nacional da Moradia e Cidadania, no mês de outubro, em Brasília. Nesta ocasião,
foi realizado o Planejamento Estratégico institucional para o próximo período de
gestão, 2009-2013.
Em março houve o treinamento nacional do Sistema de Gestão para ONGs
(SGO), realizado em Brasília, com dois temas: 1. Treinamento para a utilização do
Sistema, propriamente dito; 2. Curso sobre o Marco Lógico - ferramenta de
elaboração e planejamento de projetos.
Em abril, a instituição encaminhou a prestação de contas, do Projeto do
SGO, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme o Termo de Parceria nº
13.0002.00/2006.
Este projeto equipou a Presidência Executiva e todas as Coordenações da
Moradia e Cidadania com computadores e impressoras multifuncionais, de última
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geração, e possibilitou a construção de um novo portal de comunicação para a
instituição, em plataforma livre.
O SGO além de permitir o monitoramento, a avaliação dos projetos
desenvolvidos e seus resultados, também possibilitará maior eficácia e
transparência nos registros e controles dos recursos utilizados.
Acreditamos que o Sistema de Gestão, promoverá a migração definitiva da
Moradia e Cidadania para a plataforma de software livre, bem como contribuirá
significativamente

para

a

adesão

do

setor

a

essa

tecnologia,

com

a

disponibilização do sistema para uso de outras instituições.

Em agosto, a Moradia e Cidadania abriu Edital interno para a seleção de
projetos, apresentados pelas Coordenações, no âmbito da parceria firmada com o
Instituto

Cooperforte.

Foram

selecionados

cinco

projetos,

das

seguintes

coordenações: RS, MA, ES, MG e TO.
Em setembro, a instituição recebe doação de salvados, da CAIXA SEGUROS,
com peças de vestuários que foram recolhidos pela Coordenação do ES. O
montante foi avaliado em 180 mil reais.
Em 2009 foi renovada a parceria com a CAIXA e a LEXMARK, por mais um
ano.
Em seguida, destacamos as ações e projetos sociais desenvolvidos pela
Moradia e Cidadania neste ano.
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2. AÇÕES EMERGENCIAIS E CAMPANHAS
No ano de 2009 foram realizadas diversas campanhas e ações emergenciais
que beneficiaram 11.670 pessoas de baixa renda em todos os estados do Brasil,
sobretudo às vítimas das enchentes em Santa Catarina, Pará 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$ 74.887,13 nestas ações.
Campanha do Papai Noel e Correios – RO
Em Rondônia, a Moradia e Cidadania/RO arrecadou na Campanha Papai
Noel dos Correios 109 cartinhas destinadas ao Papai Noel, cujos presentes foram
entregues aos Correios no dia 15 de outubro de 2009 na Superintendência Regional
da CAIXA, com a presença de alguns gestores, associados e voluntários da Moradia
e Cidadania.
Foram doados bicicletas, velocípedes, cestas básicas, brinquedos.
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Campanha para os atingidos em Altamira-PA
A Moradia e Cidadania/PA realizou campanha para arrecadar roupas e
alimentos para os moradores atingidos pela enchente, ocasionada com a cheia do
rio Xingu, invadiu parte do município de Altamira-PA onde houve o rompimento de
inúmeras barragens de água inundando 15 bairros.
A cheia foi considerada a maior da história do município e inúmeros órgãos
públicos e setores de apoio estão se mobilizando para ajudar as vítimas desta
catástrofe.
A enchente atingiu mais de 4.000 pessoas. A situação é de 339 famílias
desabrigadas o que corresponde a, aproximadamente, 1700 pessoas desabrigadas.
A Moradia e Cidadania/PA realizou uma campanha para coleta de roupas,
alimentos e dinheiro, para remessa às vítimas de Altamira/PA. Foram abertos
postos de arrecadação em agências da CAIXA.
As doações de roupas e alimentos foram coletadas pela Moradia e
Cidadania/PA e entregues ao "Comitê de Apoio às Vítimas de Altamira", formado
por representantes de diversas entidades não governamentais, movimentos
sociais, segmentos religiosos, classes empresariais e secretarias do Governo
Estadual.
Campanha de ajuda aos desabrigados do Piauí
A Moradia e Cidadania/PI, em parceria com a CAIXA, realizou a campanha
de arrecadação de alimentos para os desabrigados, vítimas das enchentes no
estado do Piauí. De acordo com a Defesa Civil são 9.564 famílias desabrigadas que
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correspondem a cerca de 47 mil pessoas e 25 municípios que decretaram
emergência por conta das chuvas e do aumento das águas do rios.
Segundo a coordenadora da Moradia e Cidadania, Dulce Mapurunga, a ONG
e a Caixa sempre prestam serviços de solidariedade e de resgate da cidadania.
Ano passado, quando as cheias também deixaram muitos desabrigados, a
Campanha arrecadou 1.407 itens entre vestuário, redes, lençóis, toalhas e
aproximadamente 230 kg de alimentos. Este ano a expectativa é de novamente
contribuir.
"Este ano focamos na alimentação por entendermos que é mais emergencial
e principalmente estamos dando destaque à arrecadação de leite em pó, por
conta do numero de crianças envolvidas. A nossa expectativa é de poder ajudar
de alguma forma a minimizar o sofrimento dessas famílias. Temos observado a
solidariedade do piauiense, não tem como não se sensibilizar com este problema,
todos nós direta ou indiretamente conhecemos alguém passando por tal
dificuldade", disse.
Campanha para os atingidos de Santa Catarina
Em decorrência das enchentes e deslizamento ocorridos no Estado de Santa
Catarina, a Moradia e Cidadania realizou a Campanha Emergencial para Santa
Catarina, uma corrente que mobilizou todas as coordenações e comitês de todo
Brasil, em prol da reconstituição dos lares dos atingidos pela tragédia.
A coordenação da ONG no Estado do Rio de Janeiro realizou uma doação de
5 mil reais, e o comitê de Santa Maria, pertencente a Coordenação Estadual da
ONG no Rio Grande do Sul, repassou toda sua arrecadação dos meses de Dezembro
de 2008, e Janeiro de 2009, para ações que beneficiarão os desabrigados.
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No Paraná, a coordenação no Estado organizou uma arrecadação de
roupas, comidas, agasalhos, e outros bens que foram subtraídos pelas enchentes.
Campanha Contra o Câncer Infantil - MCDIA FELIZ – ES
A Moradia e Cidadania/ES vendeu TICKETs do MCDIA FELIZ 2009 na sua
sede, no Edifício Castelo Branco. Essa ação aconteceu no dia 29 de agosto de
2009, e visa dar suporte a instituições que atendem e apóiam crianças e
adolescentes portadores de câncer. Com apenas R$8,00 (oito reais) pôde-se
adquirir um Ticket Big Mac, e todo o dinheiro arrecadado será repassado para a
ACACCI - Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil.
Na ocasião, a Moradia e Cidadania/ES levou a família de catadores de
materiais recicláveis, que adoraram o lanche e se divertiram bastante.

Campanha SOS DESABRIGADOS em Vitória- ES
A Moradia e Cidadania/ES, em parceria com o COEP – Comitê de Entidade
de Combate a Fome e pela Vida, está recebendo doações diversas, conforme a
lista abaixo de prioridades: Roupas diversas (crianças, mulheres e homens);
Roupas de cama; Calçados de todos os tamanhos; Colchões / colchonetes; Fraldas
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descartáveis de todos os tamanhos para crianças; Alimentos não perecíveis (arroz,
feijão, carne de sol, sardinha, atum, óleo, macarrão etc.); Leite e biscoito para
as crianças; Leite em caixinha, leite em pó, mucilon, cremogema, creme de
arroz, maizena; cestas básicas; carnes em conserva; calões de água; móveis;
eletrodomésticos em bom estado (fogão, geladeira, etc); As doações foram
encaminhadas para o endereço: Castelo Branco, sobreloja, Centro, Vitória-ES.
Campanha aos catadores de materiais recicláveis atingidos pela chuva- ES
A Moradia e Cidadania/ES realiza uma campanha de arrecadação de verba
para contribuir com os catadores da ASCAVIVE -Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis de Vila Velha, para viabilizar a retomada ao trabalho após os
estragos causados pelas chuvas. Eles perderam o material a ser comercializado, o
carro que fazia a coleta dos materiais nas ruas e condomínios, sofreu avarias e
parou de funcionar. O galpão ficou praticamente submerso. Deixando-os em
situação de calamidade!

As famílias dos Catadores associados sobrevivem da

catação e comercialização dos materiais recicláveis, pagam as despesas do
galpão, como aluguel e luz.
A
apóia

Moradia

e

Cidadania/ES

efetivamente

todas

as

Associações de Catadores do estado.
A

ASCAVIVE

está

em

fase

de

organização jurídica, possuem CNPJ,
mas conta bancária ainda não. A
Moradia e Cidadania em parceria com
o Comitê do Programa CAIXA ODM da
SR SUL/ES se mobilizou para efetuar
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a abertura da conta junto ao PV Vila Velha. Foram repassados para a ASCAVIVE,
R$ 1.600,00, valor pago de aluguel do galpão e conserto do único carro que coleta
os materiais em Vila Velha.
Caminhada da Fraternidade 2009 no Piauí
A Moradia e Cidadania/PI agradece a participação direta e indiretamente
de seus associados na 14ª Caminhada da Fraternidade 2009, ocorrida no dia 14 de
junho.
A Caminhada teve como objetivo arrecadar recursos para contribuir com
instituições como a ASA - Ação Social Arquidiocesana, ajudando a manter
entidades como Lar da Fraternidade, Centro Maria Imaculada, Casa Frederico
Ozanam, Projeto Periferia, Lar de Misericórdia, Pastoral do Menor e tantas outras
ações voltadas para a promoção da vida. O tema desenvolvido neste ano foi
“Esperança que faz Acontecer”, e como nos outros anos, foi um sucesso.
A ONG foi parceira com o patrocínio na fabricação de 50 camisas.
Campanha de enxovais para gestantes de baixa renda de Caruaru- PE
A Moradia e Cidadania/PE em parceria com a Secretaria de Políticas Sociais
de Caruaru, CAIXA SR Centro Oeste e Associação das Damas Caruaruenses, lançou
campanha, com o empresariado de Caruaru e os empregados da CAIXA SR Centro
Oeste para arrecadação de recursos que possibilitaram contemplar gestantes, com
KIT básico de enxoval para a gestante e para o bebê.
A Ação intitulada de "Nascer Bem", beneficiou 179 gestantes mães
adolescentes de famílias pobres, dos bairros Salgado, João Mota, Vassoural,
Taquara e Caiucá, que frequentaram o Pré Natal nos Centros de Referência de
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Assistência Social-CRAIS, da Rede Pública de Caruaru. A motivação da ação deu-se
em razão da constatação de que a grande maioria das gestantes que eram
assistidas pelos CRAIS, em Caruaru, assistiam as palestras com orientações e
cuidados higiênicos básicos que deveriam tomar, com relação a si mesma e com o
seu bebê, sem no entanto terem condições de comprar o mínimo necessário, que
permitisse a execução das orientações recebidas, para o nascimento de seus
bebês com dignidade.
A Campanha arrecadou recursos na ordem de R$35.675,00 e viabilizou a
compra de itens básicos como: roupas, acessórios e material de limpeza e higiene
pessoal tanto para a gestante como para o bebê, resultando na entrega de 358
enxovais, sendo 179 para as gestantes e 179 para os bebês.
Além de receberem os Kit's as gestantes selecionadas, numa parceria com a
Secretaria Políticas Sociais de Caruaru, tiveram um reforço no Pré Natal, com um
trabalho direcionado para a conscientização sobre os cuidados básicos de higiene
e limpeza para com o recém nascido e palestras sobre planejamento familiar,
controle da natalidade, além da importância da amamentação.
A entrega dos Kits foi realizada nos CRAIS dos Bairros de Salgado, João
Mota, Vassoural, Taquara e Caiucá com as presenças da Secretária de Políticas
Sociais da Prefeitura de Caruaru, Marta Melo, a Coordenadora Estadual da ONG
Selda Cabral a Assistente Regional da CAIXA Maria José Teixeira e a Sra. Carminha
Queiroz da Associação das Damas Caruaruenses.
A Coordenadora Selda Cabral parabenizou a todos os parceiros pelo sucesso
da Ação Nascer Bem, falando da sua importância na contribuição da melhoria da
qualidade de vida dessas mães e bebês, que não tinham perspectiva sequer de
cumprir as orientações recebidas no pré natal, por absoluta falta de recursos,
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desejando sucesso a todas as gestantes nos seus partos e muita saúde para seus
bebês.
Em meio a muita alegria as gestantes agradeceram o apoio recebido, dando
testemunhos de suas dificuldades e realidades cotidianas.

Campanha para doação de alimentos a projetos sociais - GO
A Moradia e Cidadania/GO com
apoio de empregados da CAIXA realizaram,
no dia 04 de Setembro de 2009, a doação
de

1.000

kg

de

alimentos,

para

as

seguintes instituições: Igreja Profetizando
para as Nações (04 sacos de arroz e 2
sacos de milho 50kg); Projeto Chiquinho (1
saco de milho 50kg); Projeto Centro
Juvenil São Domingos Sávio (04 sacos de
arroz e 2 sacos de milho 50kg); Projeto Esperança (04 sacos de arroz e 3 sacos de
milho 50kg).
Os alimentos foram repassados com o objetivo de apoiar projetos e
associações que também são mantidos por doações e apoio voluntariado. Os
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alimentos irão beneficiar crianças e famílias com baixa renda atendidas por estas
instituições.
Moradia e Cidadania/ GO realiza doações a mais uma família
A Moradia e Cidadania/GO com apoio de Empregados da CAIXA beneficiou
mais uma família por meio de doações. Esta foi a vez de Camila Monteiro Lima (20
anos), Auxiliar de Serviços Gerais da empresa Evolu Service no Edifício Sede da
CAIXA Econômica em Goiânia, que recebeu as doações em sua nova residência,
com muita alegria.
Foram doados: geladeira, fogão, colchão, liquidificador, ferro de passar
roupa, mesa de centro, mesa com 4 cadeiras, utensílios domésticos, cesta básica,
roupas e sapatos.
A beneficiada veio de Santana do Araguaia (Pará) para Goiânia em busca de
melhores condições de vida, estava morando de favor com uma família no Setor
Jd. Aroeiras, sendo que dividia a cama com outra pessoa, agora diz: "pensei que
nunca fosse conseguir essas doações... quero voltar a estudar e poder crescer".
Na ocasião estiveram presentes: Leide Silva e Lucas de Freitas (Moradia e
Cidadania) e a beneficiada, Camila Monteiro.
A Moradia e Cidadania agradece o apoio e a confiança de nossos
colaboradores. Com sua participação podemos mudar para melhor muitas outras
vidas e comunidades.
*As doações repassadas pela Moradia e Cidadania foram angariadas por
meio dos empregados da GIFUS e GIDUR, Caixa ODM e os colegas Jose Abraão e
Marcellus Beire.
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Moradia e Cidadania/GO beneficia 194 pessoas com cestas natalinas
No dia 17 de dezembro, a Moradia e Cidadania/GO entregou 194 Cestas
Natalinas aos Prestadores de Serviços do Edifício Sede da CAIXA em Goiânia, em
evento realizado no auditório da Sobreloja, adquiridas com recursos oriundos de
doações específicas para a campanha.
Foram beneficiados com as cestas: copeiras, serviços gerais, carregadores,
jardineiros, seguranças, porteiros, recepcionistas, ascensoristas, telefonistas,
motoristas

e

adolescentes

aprendizes,

que

se

mostraram

felizes

pelo

reconhecimento.
O evento contou com a apresentação do funcionário CAIXA Raimundo Alves
Barbosa Filho, Técnico Bancário GICOP, que realizou uma belíssima apresentação
de canções natalinas, em seguida, foi realizado o sorteio de brindes da ONG
(Camisetas, Bonés, Canecas, Bombons e outros), e contou com o apoio e
participação de funcionários CAIXA.
A finalidade da entrega das cestas natalinas é de retribuir e agradecer a
dedicação e companhia destas pessoas imprescindíveis para nossas atividades
profissionais e pessoais; além da expectativa delas de nosso presente de Natal.
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Agradecemos pela participação e parceria das seguintes unidades CAIXA e
empresas: AUDIR, GIDUR, GIFUG, GIFUS, GILIC, GILIE, GIMAT, GIPES, GICOP,
GIRET, GIRES, GISES, GISUT, GICOT, GIRUR, RECOC, REICP, RERET GOIANIA E
ANÁPOLIS, RESEC, RESEG, SR SUL, BARA HOUSE,CONDOMÍONIO CORPORATE,
DELTA, EVOLU SERVICE, STAFF, AG. ANHANGUERA, FORTE SUL.

Moradia e Cidadania/GO realiza doações para projeto social em Aparecida de
Goiânia
A Moradia e Cidadania/GO, com apoio de empregados da CAIXA, realizou
doações, no dia 05 de agosto, ao Centro Juvenil São Domingos Sávio, localizado na
Chácara São Pedro em Aparecida de Goiânia, dos seguintes itens: 60 kg de
alimentos, roupas, sabonetes, xampus, conjuntos de moletons, além de materiais
escolares como, cadernos, lápis, apontadores etc.
O projeto é mantido por meio de doações e apoio de voluntário, apresenta
ainda muitas necessidades, atende 72 crianças de baixa renda, com idade de 2 a
12 anos, no contra turno escolar e outras em período integral. Em torno de 90%
destas crianças são de famílias desestruturadas, onde a mãe é a provedora do lar
e a figura do pai é desconhecida. As crianças encontram no projeto uma
oportunidade de terem alimentação adequada, reforço escolar, incentivo à
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leitura, atividades recreativas, acesso a informática, atendimento médico, afeto
e atenção.

Na ocasião estiveram presentes: Leide Silva (Moradia e Cidadania);

Lucas Freitas (Moradia e Cidadania) e Ernestino Arnaldo (Associação Ex-Alunos do
Atheneu Dom Bosco.
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3. 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 49.852 pessoas, com
um investimento de R$ 1.227.689,90.

ESTADO
Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

TOTAL

Valores
0,00
0,00
23.088,36
81.119,76
0,00
7.806,97
70.170,53
20.370,77
0,00
27.990,00
33.309,86
0,00
0,00
25.480,37
135.748,28
60.704,17
36.651,92
26.979,52
293.512,97
3.258,75
5.609,25
351.862,15
0,00
24.026,27
R$
1.227.689,90

Pessoas
beneficiadas
0
0
292
1.320
0
2.505
1.053
980
0
307
4.105
0
0
585
5.497
2.473
1.579
3.452
9.273
1.357
0
11.674
0
3.400
49.852
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3.1 INCLUSÃO DIGITAL
A Moradia e Cidadania desenvolve o Projeto Nacional de Inclusão Digital. 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, 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.
O Projeto Nacional de Educação Digital da ONG Moradia e Cidadania,
iniciado em 2000, conta atualmente com mais de 150 salas de Educação Digital,
sendo que cerca de um terço possuem 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.
Destacam-se as ações a seguir:
Projeto Casa Brasil – RS
No Rio Grande do Sul, destaca-se o Projeto Casa Brasil em Porto Alegre,
que é desenvolvido pela Moradia e Cidadania na Comunidade de Santa Terezinha,
antiga Vila dos Papeleiros. O perfil da população de todo o entorno populacional
dos bairros a serem beneficiados com as ações do Casa Brasil é caracterizado por
extrema pobreza, apresentando elevado índice de analfabetismo, jovens
envolvidos com drogas, prostituição infantil e exploração do trabalho infantil. A

18

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.
O programa, além de inclusão digital, promove educação cidadã e
capacitação profissional, preparando os jovens para inserção no mercado de
trabalho, oferecendo-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 é jovens em conflito com a lei.
Parceiros: Ministério da Educação e Universidade Estadual de Goiás.
Projeto de Inclusão Digital em Pernambuco
A

Moradia

e

Cidadania/PE

recebeu,

no

dia

30

de

março,

300

microcomputadores doados pela entidade ao Governo do Estado de Pernambuco.
A solenidade aconteceu no Palácio do Governo e contou com a presença do
Governador do Estado, Eduardo Campos, da Presidenta da CAIXA, Maria Fernanda
Coelho e da Coordenadora Estadual da ONG em Pernambuco, Selda Cabral.
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Os equipamentos foram doados à ONG Moradia e Cidadania pela Caixa
Econômica Federal, por meio de um convênio que beneficia entidades de
interesse público. “O governo do Estado, por meio da Secretária Especial de
Juventude e Emprego, solicitou uma parceria para o projeto de educação digital,
onde já beneficiou mais de 5 mil jovens em Pernambuco.
Os micros são utilizados em projetos de inclusão digital e formação
profissional de jovens assistidos por projetos sociais da Secretaria de Juventude e
Emprego em mais de 30 municípios de Pernambuco e também na melhoria do
atendimento prestado pela Defensoria Pública do Estado.
A presidenta da CAIXA, Maria Fernanda ressaltou a importância da parceria
Moradia e Cidadania, CAIXA e governo de Pernambuco, além de elogiar a atuação
da ONG. “A Moradia e Cidadania, entidade criada pelos empregados da CAIXA,
vem realizando em todo o Brasil ações que fomentam a diminuição das
desigualdades, em Pernambuco, temos várias ações de destaque”, afirmou a
presidenta.
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Projeto Educação Digital - GO
A

Moradia

e

Cidadania/GO

certificou, no dia 26 de Junho de
2009, 32 alunos do Projeto Educação
Digital. O evento ocorreu no Auditório
da CAIXA, na sobreloja do Edifício
Sede.
O projeto atende pessoas de
baixa

renda,

principalmente

adolescentes, oferecendo-lhes o curso de informática básica, acesso à internet,
noções de cidadania e introdução a tarefas administrativas, a fim de terem mais
chances de ingresso no mercado de trabalho, além de melhor desenvolvimento
pessoal. O curso acontece na Sala Herbert de Souza, sobre loja do Ed. Sede da
Caixa, em Goiânia/GO.
Durante a comemoração, houve a apresentação do Grupo Pela Vida que
promove a integração de pessoas portadoras do vírus HIV. O Instrutor do Curso
(André Demosthenes) apresentou a importância da informática no mercado de
trabalho e na educação. Também esteve presente representando a ONG, o
coordenador Estadual (Márcio Polveiro), além dos alunos do curso, familiares,
empregados CAIXA e convidados.
A entrega dos certificados foi
um momento de interação e de
grande emoção para os alunos do
curso. Durante a comemoração, os
alunos expressaram de forma sincera
e contagiante as suas experiências
como

participantes

do

Projeto
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Educação Digital, agradeceram a ONG pela iniciativa e compromisso com a
sociedade e em especial a paciência e dedicação do instrutor.
No dia 03 de agosto iniciaram as aulas do curso de Informática do Projeto
Educação Digital - Sala Hebert de Souza, sendo beneficiados 60 alunos, muitos
destes nunca tiveram contato com as tecnologias da informática e possuem
dificuldades de se relacionar com outras pessoas.
Em dezembro de 2009, mais 37 alunos. Durante a comemoração, houve a
apresentação da musica “Sonhos - Chris Durán” na voz do Aluno Ed. Digital
Gledson Vieira Murakami, que emocionou os presentes. O Instrutor do Curso,
Emanuel Souza Melo, apresentou a importância da informática no mercado de
trabalho e na educação. Também estiveram presentes representando a ONG, o
coordenador Estadual, Márcio Polveiro, além dos alunos do curso, familiares, e em
especial os seguintes empregados CAIXA: Andréia Lúcia – GISES, Fábia César –
GISUT, Eliana de Almeida - AUDIR, Sirlene – GICOP e Carmo Antonio – GIFUG.
A entrega dos certificados foi um momento de interação e de grande
emoção para os alunos do curso. Durante a comemoração, os alunos expressaram
de forma sincera e contagiante as suas experiências como participantes do
Projeto Educação Digital, agradeceram a ONG pela iniciativa e compromisso com
a sociedade e em especial a paciência e dedicação do instrutor.
Em depoimento o professor do Curso, Emanuel de Souza, diz: "Projetos
como o Educação Digital, que promovem a capacitação de jovens para o mercado
de trabalho, se constituem em uma esperança de ascensão social e de uma vida
mais digna. Vivemos imersos em um sistema, onde as exigências do mercado de
trabalho são crescentes, ações que se caracterizam numa forma de incluir pessoas
no mercado de trabalho são cada vez mais necessárias para que a esperança de
uma vida melhor continue a existir num mundo globalizado".
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Moradia e Cidadania/PE e a ONG História VIVA, certifica 150 alunos em Inclusão
Digital
A ONG Moradia e Cidadania/PE em parceria com a ONG História VIVA
promoveu uma grande festa no dia 02 de setembro de 2009, no Instituto Federal
de Pernambuco – Campus – Barreiros/PE, na Cidade dos Barreiros/PE, para
comemorar a VI Certificação do Projeto Educação em Iniciação à Inclusão Digital.

O Projeto de Educação em Inclusão Digital da Cidade de Barreiros é
referência nessa modalidade, no estado de Pernambuco, e nos seis anos de
atuação já certificou 1.048 pessoas, sendo: 2004 - 70 alunos em Barreiros/PE,
2005 - 140 alunos em Barreiros/PE, 2006 - 160 alunos em Barreiros/PE e 50 alunos
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com a extensão em Porto Calvo/AL, 2007 - 180 alunos em Barreiros/PE e 100
alunos com extensão em Porto Calvo/AL, 2008 - 198 alunos em Barreiros/PE e
neste ano, 2009 - 150 alunos em Barreiros/PE.
Moradia e Cidadania/SC é parceira do Projeto Inclusão Digital em Florianópolis
A Moradia e Cidadania/SC desenvolve o Projeto Inclusão Digital, que teve
início em agosto de 2009 em três comunidades de Florianópolis, no Bairro Jardim
Solemar (Parque Esperança), Pedregal (Bairro Ipiranga), Avenida das Torres
(CRAS) e Jardim Zanellato.
O projeto é desenvolvido em parceria com a ONG Travessia de São José/SC
que já atende a essas comunidades com cursos de informática e busca capacitar
digitalmente 150 novos profissionais e 54 técnicos de Montagem e Manutenção de
Microcomputadores.
A Moradia e Cidadania/SC contribui com o projeto realizando o pagamento
do

professor

de

Informática

para

os

cursos

de

Informática

Básica

e

Montagem/Manutenção de computadores e também contribui pagando a Internet
para os 3 telecentros atendidos pelo projeto.
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Projeto Aquarela Digital – MT
A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com o ICV - Instituto Centro de
Vida e a Caixa, realiza o Projeto Aquarela Digital, em Cuiabá.
O Projeto visa melhorar a qualidade de vida de vinte jovens, moradores do
Bairro Jardim Vitória, periferia de Cuiabá-MT, com idade entre 18 e 25 anos.
O objetivo do projeto é oferecer capacitação em informática aplicada
habilitando-os para o mercado digital. O Aquarela Digital tem como meta ensinarlhes a formar uma cooperativa de serviços em comunicação visual e dar apoio
para a construção desta cooperativa.

Projeto Educação Digital – CE
A Moradia e Cidadania/CE desenvolve em Fortaleza o Projeto Educação
Digital com o objetivo de promover o acesso as novas tecnologias da informação
para os moradores do Conjunto José Walter.
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As aulas acontecem no Centro de Cidadania Adauto Bezerra. Durante o 1º
Semestre de 2009, foram certificados 120 alunos do Projeto de Inclusão Digital.
Após o término do curso, os alunos são encaminhados para o mercado de
trabalho, através da parceria entre ONG e IDT - Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho.
Inclusão Digital para prestadores de serviços da CAIXA – MT
A Moradia e Cidadania/MT implantou no dia 02 de junho uma sala de
informática no prédio da CAIXA, localizada na Comandante Costa 727 - 3º andar,
para atender os prestadores de serviços com curso de informática e uso da
internet, visando sua "alfabetização" digital. O curso com duração beneficiou 42
pessoas dando-lhes possibilidade de mais acesso à informação.

Projeto de Educação Digital - MT
A Moradia e Cidadania/MT desenvolve o Projeto Educação Digital, que tem
como objetivo a inserção social através do acesso à Internet e cursos de
informática, para capacitação de jovens, adultos, estudantes, desempregados,
donas-de-casa, professores e comunidade escolar.
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No dia 26 de julho foi entregue aos beneficiados 60 certificados de
conclusão do curso de informática na sala Paróquia Imaculado Coração de Maria,
no Bairro CPA IV.

E no dia 07 de agosto foi a vez de certificar 46 pessoas da

comunidade do bairro Goiabeiras na sala de informática da Escola Padre Agostinho
Colli.

Escola Comunitária de Inclusão Digital – AM
A Moradia e Cidadania/AM em parceria a ONG Nymuendaju e a ESCOID Escola Comunitária de Inclusão Digital do Bairro Val Paraiso II, em Manaus,
certificou 25 adolescentes do Curso de Informática Básica.
Esta parceria foi realizada por meio da doação de 28 computadores para a
instalação da sala de Educação Digital na escola.
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Durante a cerimônia de certificação dos adolescentes, estiveram presentes
a Coordenadora da Moradia e Cidadania/AM, Eleni Soares Fagundes, e a Assistente
Administrativo Marnizia Dias.
Projeto de Metareciclagem – CE
A Moradia e Cidadania/CE desenvolve o Curso de Hardware no Centro de
Cidadania Adauto Bezerra localizado no Conjunto José Walter. O curso tem por
objetivo promover a montagem e manutenção de computadores para jovens e
adolescentes de 16 a 25 anos, pertencentes a famílias de baixa renda de ambos os
sexos, matriculados em escola pública, e que vivem em situação de risco.
Atualmente são atendidos 60 alunos.
A Moradia e Cidadania/CE participa do projeto disponibilizando materiais,
equipamentos e realizando pagamento dos professores. Outros parceiros também
colaboram com esta iniciativa como: Prefeitura Municipal de Fortaleza, a Caixa
Econômica Federal e Rapinet (Empresa de Informática).

Projeto Casa Brasil é apresentado no Fórum Social Mundial
O Coordenador Estadual da Moradia e Cidadania/RS, Artur Ferreira
apresentou no Fórum Social Mundial a experiência do Projeto Casa Brasil,
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desenvolvido pela ONG em parceria com a CAIXA, Governo Federal, CORREIOS,
SERPRO e outros.
A oficina aconteceu no dia 31 de janeiro, no Capus da UFPA – Universidade
Federal do Pará e reuniu cerca de 20 participantes do fórum.
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.
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
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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.
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3.2 EDUCAÇÃO
Faz parte desta categoria os projetos de educação complementar à escola,
educação para a cidadania e alfabetização de jovens e adultos.
Entrega da Biblioteca Comunitária à Comunidade Vale do Sol – GO
A ONG Moradia e Cidadania/GO e o Comitê CAIXA-ODM realizaram, no dia
25 de Março, a entrega da Biblioteca Cantinho da Leitura às famílias da
comunidade Vale do Sol, formada principalmente por catadores de material
reciclável vinculados à Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de
Aparecida de Goiânia – COOCAP, no município de Aparecida de Goiânia.
Estiveram presentes no evento autoridades, empregados da CAIXA e
parceiros do Projeto CAIXA ODM. Representando a ONG Moradia e Cidadania,
esteve presente o coordenador estadual, Márcio Polveiro; Representando a CAIXA,
esteve presente o Superintendente Regional Sul de Goiás, Moacyr do Espírito
Santo;

Francisco

Juarez,

presidente

da

COOCAP;

Flávia

Duarte

Fleury,

idealizadora do projeto e empregada da CAIXA; Relton Leandro Barbosa,
Representante

da

APCEF;

Secretário

de

Educação

Domingos

Pereira,

representando a prefeitura de Aparecida de Goiânia e Marcos Aurélio Arimatéia,
Superintendente da Secretaria das Cidades do Estado de Goiás.
Projeto Cantinho da Leitura - GO
Visando dotar a comunidade de um local que possa oferecer às crianças
uma oportunidade para complementar a educação recebida na escola, foi
idealizado um espaço para oferecer leitura, pesquisas, reforço escolar e
recreação.
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Com esse intuito, nasceu o projeto da Biblioteca Cantinho da Leitura, que
foi apoiada pela Moradia e Cidadania e pelo Comitê CAIXA-ODM, com o auxílio de
empresas parceiras. O espaço, ainda provisório, foi reformado com recursos de
doações e também servirá como local para reuniões, encontros, palestras e
treinamentos, atendendo cerca de 120 crianças e adultos da comunidade.

Moradia e Cidadania/GO acompanha o Projeto Chiquinho
O Projeto Chiquinho tem como objetivo atender crianças de 7 a 12 anos,
pertencentes a famílias de baixa renda, matriculadas no ensino público,
encaminhadas pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que vivem em situação de risco social, visando seu desenvolvimento integral e
favorecendo a melhoria de suas condições de vida, através de um processo de
formação sócio-educativo.
Atualmente são atendidas diariamente 50 crianças, que contam com
alimentação (com orientação de nutricionista), reforço escolar, atendimento
pediátrico e psicológico e atividades educativas complementares; para os
familiares

e

responsáveis:

palestras

e

cursos

profissionalizantes

e

de

relacionamento familiar, dentre outros temas, além da distribuição de cestas
básicas em ocasiões especiais.
32

Em depoimento, o Coordenador do Projeto Chiquinho, Sr. Wilson Cascalho
da Silva, afirma: “Nós recebemos essas crianças como uma “pedra bruta” a ser
trabalhada. Todo nosso trabalho é feito com educação, respeito e disciplina. A
ONG e a Paróquia Santo Antonio são as peças fundamentais para o sucesso do
projeto, tanto em termos financeiros quanto educacionais”.
A Moradia e Cidadania/GO investiu no Projeto, de Janeiro a Junho de 2009,
o valor de R$ 12.269,56, isso significa que a ONG contribui com R$ 40,90 ao mês
com cada criança.

Projeto “REVOADA” - GO
A Moradia e Cidadania/GO em parceria com o Colégio de Aplicação (Centro
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE) da UFG – Universidade Federal
de Goiás, realizaram no dia 08 de dezembro de 2009 no auditório da CAIXA, em
Goiânia/GO, o lançamento do Projeto REVOADA”.
O projeto tem como objetivo propiciar o desenvolvimento de habilidades
intelectuais, emocionais, sociais e estéticas, através de cursos de música, teatro,
construção de bonecos e consciência ambiental na vida dos alunos de escolas
públicas de Goiânia/GO.
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Na ocasião houve a apresentação da peça “Destruidores de Gigantes”, de
autoria da Prof.ª Telma de Oliveira Ferreira, com a participação de 50 crianças do
projeto.
Um dos presentes, o colega da CAIXA lotado na GIDUR/GO, engenheiro Nilo
Colussi, afirmou: “Considero louvável a iniciativa da ONG ao apoiar ações desta
natureza junto às crianças, já que contribui para a formação da cidadania e a
construção do caráter de cada jovem que participa diretamente do projeto. O
evento demonstrou que há um grande envolvimento emocional das crianças, que
apresentaram a peça com segurança e muita satisfação. A presença dos pais na
platéia mostrou que há um esforço conjunto da escola e a família com a
contribuição da Moradia e Cidadania neste processo de educação integral
daqueles alunos”.
A ONG contribui com materiais de consumo, lanche, transporte dos alunos,
tecladista, apoio à gestão e organização das apresentações e nos cursos nas
escolas públicas. O CEPAE/UFG se responsabilizou pela coordenação geral, espaço
físico e cessão dos professores.
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Projeto Petrobras Comunidade - RS
A Moradia e Cidadania/RS em parceria com a Petrobras deu início no dia 19
de outubro de 2009, ao Projeto Petrobras Comunidade, quando a Casa Brasil
recebeu 40 crianças e adolescentes, oferecendo atividades diversas no turno
inverso ao da escola, como capoeira, dança, grafite, biodança, entre outras.
Em 07 de outubro, ocorreu a reunião com os pais e as mães dos alunos
inscritos no projeto. O objetivo do encontro foi esclarecer as dúvidas das famílias
sobre o seu funcionamento e também apresentar a proposta pedagógica que será
desenvolvida pelos educadores e oficineiros.
Este projeto é todo financiado pela Petrobras e a Casa Brasil sede seu
espaço para a realização das atividades.

Projeto BEM VIVER – PE
A ONG Moradia e Cidadania/PE iniciou no dia 04 de Julho de 2009 o Projeto
BEM VIVER, com o objetivo de desenvolver um processo educativo introduzindo
hábitos de higiene ambiental, higiene corporal, educação sexual e relacionamento
interpessoal com um grupo de 50 mulheres da comunidade Escorregou Tá Dentro.
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O intuito é demonstrar, por meio de uma ação social, a importância da construção
da cidadania, visando a busca da melhoria de sua qualidade de vida e resgate da
auto estima, objetivando uma nova realidade com a perspectiva de realocação
das famílias.
A primeira oficina realizada foi a de Higiene Ambiental, com a Técnica da
EMLURB Karina Maia e as participantes foram capacitadas para o tratamento e
destinação dos resíduos sólidos.

Em novembro foi realizada a oficina “Aprendendo a ser e a conviver em
grupo” e contou com a presença da Psicóloga e Arteterapeuta Jane Cavalcanti do
Horizonte Desenvolvimento Humano, que trabalhou as emoções, o respeito às
diferenças, a percepção de si mesmo e vários outros aspectos de relevância no
convívio em grupo. Jane ressaltou às mulheres da Comunidade, a importância de
sermos nós mesmos, de se amar, se cuidar e se respeitar, despertando a emoção e
a participação de todo o grupo.
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Clube de Xadrez – AM
A Moradia e Cidadania apoiou as atividades do clube de xadrez “Lances
Inocentes”, que funciona há dois anos no bairro do Zumbi, em Manaus . O
fundador do Clube, e professor, Sr.João Batista ensina aproximadamente 100
crianças, voluntariamente, o qual já revelou muitos talentos.
A participação da ONG foi o de fornecer o transporte e lanche nos dias de
competição, além de acompanhamento constante das atividades, por meio de
assistente social. O apoio ao projeto deve- se à indicação do associado Dauton.
No dia 27 de fevereiro de 2009, as crianças participaram da abertura do
Campeonato Amazonense de Xadrez e conquistaram a premiação no campeonato.
Isso prova que apesar das dificuldades, há grandes talentos que precisam
ser revelados, basta um incentivo. O sonho dessas crianças é um dia disputar o
Campeonato Brasileiro de Xadrez.
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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 2009, 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.
Campeonato Brasileiro de Basquete - GO
A Moradia e Cidadania/GO patrocinou o 19º Campeonato Brasileiro de
Basquetebol da Região Centro Oeste, realizado entre os dias 14 de julho à 13 de
setembro de 2009 no Ginásio Rio Vermelho – Goiânia.
O objetivo do campeonato brasileiro é difundir esta prática esportiva,
possibilitando aos jovens participantes experiências que contribuem com o
exercício de sua cidadania, tendo como principal público atletas provenientes de
famílias de baixa renda.
O investimento realizado pela Moradia e Cidadania foi a contribuição de
50% do valor dos uniformes utilizados pelos atletas, garantindo um incentivo para
a continuidade dessa prática que reflete resultados tanto na vida esportiva quanto
na vida social de cada atleta.
Em depoimento, o Vice-presidente da Federação Goiana de Basquetebol –
FGB, Sr. Fernando Duran Yule, afirma: “O Basquetebol gera uma integração social
na vida desses adolescentes. A Educação pelo esporte também funciona como
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uma ação complementar à escola, buscando melhorar o desempenho dos alunos
na sala de aula e o relacionamento deles com a família e os amigos”.

Representante da Moradia e Cidadania/GO vence Maratoninha 2009
O circuito CAIXA de Maratoninha foi realizado no dia 18 de outubro de 2009
e reuniu mais de 1.200 crianças de escolas e entidades municipais no Parque
Areião, em Goiânia. O circuito tem como objetivo a inclusão social na prática de
esportes foi entre crianças de 6 a 12 anos.

A Moradia e Cidadania/GO foi representada por 14 crianças do “Projeto
Chiquinho”, e teve como destaque a pequena Priscila Alves Senna de 8 anos, que

39

chegou em 1º lugar na bateria: 300 metros (Feminino) ganhando assim uma
bicicleta.
Todas as crianças receberam uniforme, lanche e uma medalha das mãos do
ex-atleta olímpico, Edson Luciano, que é o padrinho do evento.

Moradia e Cidadania/PE apóia o V Festival de Música COEP
A Moradia e Cidadania/PE apoiou o V Festival de Música COEP 2009 (COEPComitê das Entidades no Combate a Fome e pela vida), o evento aconteceu no dia
02 de outubro, no Teatro do Parque e foi um sucesso. Contou com a participação
de aproximadamente 300 pessoas, que se inscreveram para o Festival. Dez escolas
com a participação direta de 57 alunos da rede pública Municipal e Estadual.
O evento faz parte do projeto “O COEP e a Escola Caminhando Juntos na
Construção da Cidadania” e é direcionado aos alunos matriculados na rede
municipal e estadual de ensino. O tema abordado no ano de 2009 foi a sétima
meta dos oito objetivos do milênio: “Qualidade de Vida e Respeito ao Meio
Ambiente”.
A ONG Moradia e Cidadania faz parte da rede COEP e além de apoiar o
Festival de Música COEP, apóia seus projetos sociais, voltados para comunidades
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de baixa renda, a exemplo do desenvolvido nas Comunidades São Pedro e São
Paulo em Aldeia de Baixo - Camaragibe/PE.

Projeto Pre-Veste do Bem – ES
A Moradia e Cidadania/ES por meio do 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 2009, 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.
A Moradia e Cidadania acredita cada vez mais que a educação é
fundamental para mudar realidades. Mobilizou esforços e em parceria com outras
instituições, apoiou o surgimento do Projeto PRE-VEST DO BEM.
O PRE-VEST DO BEM é um curso preparatório para o ENEM e Vestibulares. O
projeto atende moradores dos bairros que compreendem a Poligonal 1 ( São
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Benedito, Itararé, Bairro da Penha, Engenharia, Consolação, Bonfim, Floresta e
Jaburu) em Vitória/ES. As aulas foram ministradas pelos educadores da ONG
Universidade Para Todos.
Os parceiros do Pré Vest do Bem são: 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. Apoio: Arcelor Mittal Tubarão.
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.
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.
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O projeto é desenvolvido em parceria com a Caixa Econômica Federal, DRTDelegacia Regional do Trabalho, Conservadora Universo e PBH-Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
Projeto Zaki Narchi – SP
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.

Em 2009, foram desenvolvidas diversas atividades pelo projeto, com oferta
de diversas oficinas e cursos profissionalizantes para a comunidade.
Além das atividades, o Projeto Zaki conta com uma sala de leitura, e com a
parceria do Grupo LEGO da Dinamarca e da ZOOM Editora Educacional do Brasil,
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com o Projeto " Bloco a Bloco, o Brasil que queremos ". O objetivo do projeto é
estimular o público beneficiado, crianças, adolescentes e jovens, a refletir sobre
o Brasil que queremos utilizando a metodologia do aprender fazendo uso da
Robótica Educacional. Conta com 26 inscritos na comunidade.
O curso de inglês e o reforço escolar também foram realizados.

Segundo a Coordenadora do Projeto Lurdes Barboza da Silva, entre as novas
atividades está o escolar específico de português para adolescentes - às quartas
feiras de manhã e à tarde e o reforço escolar específico de matemática para
adolescentes - às quintas feiras de manhã e à tarde.
“O reforço está sendo aplicado aos adolescentes que participam da
capacitação para o mercado de trabalho, como forma de acelerá-los nessas
matérias, dando condições para que acompanhem as atividades e estejam mais
preparados para o mercado de trabalho”, conta Lurdes.

Essas atividades são

desenvolvidas pelas voluntárias Inesany e Zoraide.
Também foi implantada ao projeto a prática de Judô, destinada a crianças
e adolescentes de 07 a 17 anos, as segundas e terças feiras, manhã e tarde. “O
objetivo é desenvolver o espírito de equipe, disciplina, controle da força física e é

44

claro, cidadania”, conta a Coordenadora. A prática é aplicada pelos professores e
judocas Régis e Tiago.
Numa parceria com a LEGO - o Brasil que queremos propõe desenvolver o
raciocínio lógico, cidadania em todos os sentidos, através de atividades lúdicas
com peças Lego, oficinas de robótica etc. A atividade ocorre às quartas feiras,
desenvolvida pelas multiplicadoras aposentadas da CAIXA Marisa, Inesany e Ana
Maria.
O projeto oferece, desde novembro/2009, o atendimento psicológico aos
participantes do projeto/moradores da comunidade indicados pela agente de
saúde, que necessitarem. O atendimento é feito pela Dra. Veroni, às segundas,
terças e quintas feiras. Dessa forma, mais uma demanda espontânea é atendida,
além do foco no trabalho com as famílias, fundamental para a transformação
social que almejamos.
Já por meio da parceria com o Instituto de Desenvolvimento Profissional
Amigos Contabilistas, Empresários Profissionais Liberais e de Informática
(IDEPAC), o projeto encaminhou cinco adolescentes que já fizeram a capacitação
em anos anteriores para cursos diversos na área de contabilidade daquela
Instituição e consequente inclusão no banco de dados para inclusão no mercado
de trabalho em empresas do ramo de contabilidade. Além das atividades
incluídas, as demais atividades retomaram o ano normalmente: coral infantil,
dança, artesanato e teatro.
Outra iniciativa inserida no Zaki Narchi é o Projeto ANDAIME - capacitação
de adolescentes para o mercado de trabalho, tendo seu inicio em 14 de março. O
objetivo do projeto é preparar adolescentes para inserção no ambiente
profissional:

desenvolvimento

pessoal,

cidadania,

preparação

para

uma

apresentação adequada no primeiro emprego, desenvolvendo a auto-estima, a
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comunicação verbal e não verbal e o raciocínio lógico. Os objetivos são buscados
por meio de oficinas de atendimento, rodas de leitura, oficinas de lógica e de
valores.
Durante todo o ano de 2009, o projeto realizou diversas atividades e
apresentações.
Em março, a Companhia de Dança Zaki Narchi fez uma apresentação
durante os jogos de Integração APCEF/SP (Associação de Pessoal da CAIXA),
levando o espetáculo “CIRCUS”, com a equipe do grupo de dança avançado, que
puderam ser apreciados pelos jogadores e frequentadores do clube.

No dia 29 de novembro, dois grupos da cia. de teatro apresentaram, na
Caixa dos Sonhos, as peças A Ratinha Branca e A ver Estrelas, resultado do
trabalho realizado com crianças e adolescentes durante o ano.
Nos dias 05 e 06 de dezembro de 2009 as equipes do CDH São Mateus e Zaki
Narchi (crianças e adolescentes) participaram em São Paulo, da exposição das
maquetes produzidas pela atividade: "O Brasil que queremos". Além da maquete,
concorrerão com documentário e filme em stop motion, construído com peças
Lego.
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No dia 12 de dezembro foi realizada a festa de natal para os participantes
do projeto, com a seguinte programação:

Troca de faixa dos judocas, entrega

de certificado aos adolescentes que concluíram a capacitação para o mercado de
trabalho, espetáculo integrado com a peça "O Casarão", que contou com
participações do Coral, teatro, dança, judô e participação especial de voluntário.
Entrega dos kits de Natal, que estão sendo arrecadados junto aos empregados da
SR Santana.
Projeto Coral Força Jovem - GO
A

Moradia

e

Cidadania/GO

realizou no dia 05 de novembro, a
entrega, em Comodato, de mais 06
violões

ao

“Projeto

Coral

Força

Jovem”, localizado no Jardim das
Oliveiras

em

Senador

Canedo/GO.

Destes, 02 foram doados por um
colega da CAIXA. Atualmente, o Coral
tem 12 violões. O Projeto tem como objetivo a inserção social, o desenvolvimento
pessoal e a prevenção à marginalização de crianças e adolescentes matriculadas
na Escola Municipal André Luiz, por meio da música e da inclusão digital .
Atualmente, são beneficiadas 40 crianças que participam do Coral. Desde seu
início, há 9 anos, já passaram pelo Coral cerca de 1.000 pessoas.
Também foram entregues mais 03 computadores ao curso de Educação
Digital, que funciona na mesma escola. Todos os computadores e equipamentos
de informática são da ONG, a coordenação é da escola e os professores são pagos
pela Prefeitura Municipal de Senador Canedo. Estudam atualmente no curso,
cerca de 40 crianças e adolescentes.
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“Férias Bacana” tem participação de crianças e jovens em Palmas/TO
A Moradia e Cidadania/TO, em parceria com a Associação Comunitária
Santa Bárbara, realiza a 8ª edição do Projeto Crescendo com Cidadania – “Férias
Bacana”.

O projeto consiste em promover, no período das férias escolares, passeios
culturais com cunho educativo e recreativo, envolvendo crianças e jovens da
periferia de Palmas. Os participantes têm a oportunidade de conhecer os pontos
turísticos da capital, incluindo cinema, teatro, emissoras de TV, usina hidrelétrica
e instituições como o Exército, a Marinha, o Corpo de Bombeiros, dentre outros.
Desde o início de julho foram realizados 06 passeios na capital, de um total
de 15 previstos. Participaram, cerca de 800 crianças e jovens.
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No dia 29 de agosto, houve o evento de encerramento das atividades, na
ocasião foi realizado um concurso de desenho e redação, com tema voltado para a
preservação do Meio Ambiente.
No encerramento os participantes assistiram peças teatrais, fizeram
exposição de relatos sobre a participação no projeto, receberam lanche e
material escolar. Também foram entregues certificados para os 40 monitores
voluntários que acompanharam os passeios do projeto.
Nos relatos, destacamos os depoimentos de Eliane que falou do “prazer de
mais um ano ser monitora voluntária do projeto e de poder contribuir para que as
crianças pudessem conhecer lugares magníficos”. Hellen Cavalcante, que foi no
SESC Tênis, disse: “lá foi maravilhoso, me diverti, conheci pessoas e fiz amizades,
foi muito legal”; e Tatiane que escreveu “Obrigada ONG Moradia e Cidadania, por
você existir na nossa vida, porque as férias bacana é tudo de bom”.
Edvânia Brigagão, voluntária e coordenadora do projeto, diz que “esse
projeto é muito importante, pois dá oportunidade para crianças e jovens
conhecerem sua própria cidade, além de receberem verdadeiras aulas de cultura
e de cidadania, e ainda têm oportunidade de conhecerem outras realidades que
estimulam a escolha de suas futuras profissões”.
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Projeto Dançando pela Vida – BA
A Moradia e Cidadania, Coordernação/Ba promoveu reunião no dia 29 de
abril de 2009, com os parceiros do Projeto Dançando pela Vida, a Srª Suzana
Rusch, diretora de Ebateca, professora Kássia, representante da Escola Armandina
Marques e os alunos juntamente com seus responsáveis e os alunos da Associação
Santa Rosa de Lima e a voluntária da ONG, Srª Eliene.
A gerente da ONG, Maria José Navarro de Oliveira, explicou que o objetivo
do Projeto é oferecer educação complementar, por meio da arte e do esporte,
com o propósito de promover o desenvolvimento integral e estimular a cidadania
das crianças e adolescentes. Para o alcance destes objetivos serão oferecidos
curso, composto de três módulos: Módulo Comportamental que trabalha os
valores éticos, disciplina, compromisso, comportamento social, como expressarse, comer, beber dentre outros. Trabalha-se também a força do protagonismo
juvenil, orientação Sexual; Módulo Complementar (alimentação saudável, higiene
pessoal, noções de cidadania, educação ambiental); Módulo Específico (história
da arte, arte e a dança como terapia, a arte e a dança como profissão, o poder de
transformação através da arte).
Alguns relatos serviram como confirmação sobre a importância do projeto,
uma vez, que os pais, disseram que seus filhos melhoraram a timidez, o senso de
responsabilidade foi visto claramente no dia a dia deles, a otimização do tempo e
a melhoria no desempenho escolar.
Outro assunto abordado na reunião foi a dificuldade de locomoção até a
Ebateca, devido a preocupação dos pais com a violência e o mundo das drogas,
eles acompanham seus filhos até o curso, ou seja, o custo com transporte é um
fator dificultador para os alunos. Diante dessa situação, além da compra dos
uniformes, a ONG ficou de averiguar a possibilidade de arcar com essa despesa.
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Enfim, todo trabalho desenvolvido é consequência do trabalho em conjunto
dos parceiros, são eles: Ebateca, Associação Santa Rosa de Lima, Escola Estadual
Armandina Marques, Voluntários da CEF, Associados, Psicólogos, Nutricionista,
Pedagogo e a Agência Relógio de São Pedro, através da cessão de espaço físico
para atividades administrativas.
O projeto atende 45 crianças e adolescentes com aulas de ballet, jazz,
dança de salão, cidadania e desenvolvimento pessoal.

Reforço Escolar- CE
A Moradia e Cidadania/CE em parceria com o Projeto Espaço Esperança
oferece reforço escolar, recreação, esporte e alimentação para crianças que
estudam em escolas públicas. O projeto atende 300 crianças e é realizado no
Bairro do Autran Nunes, conhecido como Alto do Bode em Fortaleza.
A ONG com a participação da Caixa, IDT - Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho, ONG Reflorescer e a Prefeitura de Fortaleza desenvolve este projeto.
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A Moradia e Cidadania/CE colabora remunerando os professores e
comprando os materiais utilizados pelas crianças.

Projeto de Musicalidade Jovem em Sintonia – CE
A

Moradia

e

Cidadania/CE

desenvolve o Projeto de Musicalidade,
em

Fortaleza,

no

Conjunto

José

Walter. O Projeto Jovem em Sintonia
promove

o

desenvolvimento

de

habilidades musicais com aulas de
violão, violino, teclado, e noções de
canto para jovens e adolescentes.
O projeto beneficia também pessoas que buscam na música, alternativa de
vida e de renda.
No Centro de Cidadania Adauto Bezerra, 100 pessoas foram beneficiadas no
1º semestre de 2009.
A Moradia e Cidadania/CE participa deste projeto remunerando os
professores e comprando os equipamentos utilizados pelos alunos. Outros
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parceiros que fazem parte desta iniciativa são: a Caixa, o IDT - Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho, a ONG Reflorescer e a Prefeitura de Fortaleza.

Projeto de Danças Folclóricas – CE
A

Moradia

desenvolve

o

e

Projeto

Cidadania/CE
de

Danças

Folclóricas, com a constituição do
Grupo Arte Popular de Fortaleza que
atende jovens e adolescentes. As aulas
acontecem no Centro de cidadania
Adauto

Bezerra,

no

Bairro

José

Walter.
O Grupo Arte Popular de Fortaleza participou de festivais de quadrilhas na
capital e no interior e de apresentações em agências da Caixa.
No dia 8 de junho de 2009, o grupo viajou pela terceira vez, para a França
a fim de representar o Brasil no festival de Folclore do Mundo com o patrocínio da
Moradia e Cidadania, Assembléia Legislativa e Casa Civil. O projeto atendeu 80
jovens e adolescentes no 1° semestre de 2009.
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A Moradia e Cidadania/CE participa deste projeto fazendo a remuneração
da professora, e disponibilizando o material e o carro para as apresentações.

Projeto Banda de Música – CE
A Moradia e Cidadania/CE desenvolve o Projeto Banda de Música na
Comunidade Dias Macedo. A banda atende jovens e adolescentes. Durante o 1°
semestre de 2009, 80 pessoas foram beneficiadas com este projeto.
A Moradia e Cidadania/CE participa deste projeto remunerando os
professores e comprando os equipamentos utilizados pelos alunos. Outros
parceiros que fazem parte desta iniciativa são: a Caixa, o IDT - Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho, a ONG Reflorescer e a Prefeitura de Fortaleza.
Projeto Recanto – RS
O Projeto Recanto é uma das inúmeras atividades sócio-educativas
desenvolvidas pela Associação Amar Criança e Família na cidade de Pelotas/RS.
A iniciativa busca a construção e reconstrução da cidadania através da
descoberta da música. Aulas práticas e teóricas envolvem 16 crianças que contam
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com um professor voluntário. O ensino da música contempla diversos
instrumentos, mas sem dúvida o aprendizado do violino é um dos mais admirados
pelos jovens.
O Comitê Regional Extremo Sul da Moradia e Cidadania doou ao Projeto
Recanto 16 flautas, 3 violinos, 1 bumbo e 5 estantes para partituras.
A iniciativa bem sucedida foi realizada em parceria com a Associação Amar
que não apenas promove o acesso ao conhecimento musical, mas também
estimula a auto-estima, auto-confiança, disciplina e determinação dos jovens
envolvidos.
Os instrumentos recebidos são importantes ferramentas para aumentar o
número de beneficiados pelo projeto, contribuindo assim para a efetiva inclusão
social desses jovens .
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3.3 GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONALIZANTE

Esta é a categoria de projetos em que a Moradia e Cidadania registrou o
maior volume de suas ações.
Destacamos, a seguir, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Ceará, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Goiás e
Tocantins,pelo volume de recursos aplicados e de pessoas beneficiadas:
Projeto Corte e Costura e Confecção de Lingeries – RO
A

Moradia

representada
Estadual

e

pela

Angelita

Almeida,

Cidadania/RO,
Coordenadora
Rodrigues

juntamente

com

de
a

funcionária Helena Alves Rodrigues dos
Santos, membro do Comitê Regional,
realizou

a

entrega

do

material

completo necessário para realização
dos cursos de Corte e Costura e Confecção de Lingeries, realizado pelo Clube de
Mães da Comunidade, destinado a 27 mulheres de baixa renda. A entrega do
material aconteceu no dia 29 de abril de 2009, na Paróquia Sagrada Família,
situada na Av. Buenos Aires, 1993.
Os materiais, inclusive duas máquinas de costura, foram entregues ao Pe.
Pedro Ramão Hilgert, pároco da comunidade, à Sra. Maria Inês de Siqueira,
coordenadora dos cursos e ao Sr. José Vitorino do Nascimento, coordenador
paroquial.
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Nesta parceria a comunidade entra com as demais máquinas de costura,
necessárias à realização dos cursos e com as professoras voluntárias, sendo o
curso completamente gratuito às participantes.
O objetivo desta parceria é proporcionar às participantes a possibilidade de
qualificação profissional que promova a geração de renda. Os cursos começaram
no dia 05 de maio de 2009, com duração de 03 meses.

Projeto CDH CECOM – SP
Foi inaugurado no dia 22 de agosto, em São Paulo, o Projeto Centro de
Desenvolvimento Humano do Centro Comunitário (CDH CECOM), fruto da parceria
da ONG Moradia e Cidadania/SP com a APCEF/SP (Associação de Pessoal da Caixa
Econômica Federal).
O

projeto

busca

desenvolver

cursos

profissionalizantes,

como

de

informática, artesanato e de tranças; e atividades voltadas para as crianças e
jovens, como reforço escolar, aulas de canto, de teatro e de culinária. Para
tanto, será utilizado o Centro de Convivência do clube, um espaço cedido pela
APCEF/SP, que foi adaptado para acolher o projeto.
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O CDH CECOM contará com o apoio dos Comitês regionais de Santo Amaro,
que auxiliará no reforço escolar, do Comitê Área Meio 1, que incentivará o Projeto
Coral, e do Comitê Sé, no Projeto Teatro.
O Coordenador Estadual da ONG em SP, Marco Antônio Gonçalves,
agradeceu a parceria com a APCEF/SP e destacou a demanda que a região onde
foi instalado o CDH tinha por trabalhos sociais. "Sem nenhuma divulgação, já
temos mais de 200 famílias cadastradas, o que representa quase mil inscrições!",
revelou.
A Vila Joaniza é um bairro do distrito de Cidade Ademar que possui diversas
áreas consideradas de alta vulnerabilidade. "Um dos nossos objetivos é
qualificação profissional e a promoção e a geração de trabalho e renda", frisou
Marco.
Para o diretor-presidente da APCEF/SP, Sérgio Takemoto, o CDH CECOM
marca a parceria de duas entidades representativas dos empregados Caixa, a ONG
Moradia e Cidadania e a APCEF. "Acreditamos que a responsabilidade social deve
ser praticada e não apenas defendida verbalmente. É com essa visão inauguramos
este projeto social", disse.
A inauguração do CDH CECOM contou com a presença de mais de 100
pessoas que puderam conheceram melhor o projeto. Estiveram presentes os
Superintendentes Sérgio Cançado (SR Ipiranga) e Augusto Vilhalba (SR Santo
Amaro), o membro suplente, do Comitê Deliberativo da Moradia e Cidadania
Cláudio Engelmann, representantes dos Comitês Regionais Pinheiros, Área Meio 1,
Santo Amaro, Sé e Ipiranga; além de membros da comunidade local.
Os presentes puderam assistir a uma apresentação do Coral Infanto-Juvenil
Anjos Deschamps, que brindou o público com as músicas “La Morena” (da
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Renascença Espanhola), “Que nem jiló” (de Luiz Gonzaga), “Siarramba” (do
Folclore Africano) e “Oh Happy Day” (gospel americano).
Em seguida houve uma apresentação de Capoeira com educadores e alunos
do Mestre Chiquinho, todos formados por integrantes de projetos desenvolvidos
pela ONG Moradia e Cidadania. E encerrou com a apresentação da Peça "Galinha
dos Ovos de Ouro" pelos atores mirins do Projeto Zaki Narchi. As crianças do
projeto, além de atuarem, produziram os figurinos e o cenário da peça que
divertiu a todos.
As atividades do CDH CECOM iniciam no dia 8 de setembro. O centro vai
funcionar de 3ª a 6ª feira.

Fábrica de bolsas no CDH – SP
A Moradia e Cidadania/SP inaugura no CDH (Centro de Desenvolvimento
Humano) de São Mateus, projeto criado pela ONG na zona leste de São Paulo, no
dia 19 de setembro, mais uma atividade voltada para a geração de emprego e
renda.
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Trata-se de uma Fábrica de Bolsas, graças à doação de sete máquinas de
costura industriais pelo Comitê Áreas Meio 1. O curso de fabricação de bolsas já
tem três turmas, com sete alunas cada, totalizando 21 aprendizes.
O material utilizado nas oficinas serão lonas doadas pela CAIXA Cultural,
que pretende reaproveitar os banners de divulgação de suas exposições.
O CDH acaba de ganhar também 4.500 peças de roupas da APCEF/SP, que
serão doadas a seis entidades beneficiadas pela Moradia e Cidadania em São
Paulo, entre elas, o Centro de Educação Infantil Projeto Esperança, que atende
140 crianças de 02 a 04 anos.

Projeto Recicla Vale - SP
A ONG Moradia e Cidadania/SP, por meio do Comitê Regional do Vale do
Paraíba apóia, desde maio de 2008, o Projeto Recicla Vale, cujo objetivo é
fortalecer as organizações dos trabalhadores catadores de materiais recicláveis.
“A proposta do projeto teve origem justamente pelo fato de que no Vale
do Paraíba não havia um Comitê Regional de Catadores, dificultando a articulação
entre o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) e os
grupos de catadores da região”, conta a voluntária da ONG Ana Marina Almeida.
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A implantação do projeto teve início com o cadastramento das iniciativas
envolvendo catadores, em 10 eventos realizados nos maiores municípios da
região. As reuniões foram proporcionadas pela parceria com a ONG Moradia e
Cidadania. Nestes encontros discutiu-se a necessidade da participação dos
catadores do Vale do Paraíba, no Encontro Regional dos Catadores, em maio de
2008, em Aparecida, envolvendo cerca de 200 participantes, entre catadores e
técnicos.
A partir do encontro, a comissão passou a se reunir bimestralmente, de
forma itinerante, com o MNCR e a CAIXA possibilitando a todos conhecerem a
realidade de cada cooperativa e, sobretudo, o tipo de apoio prestado pelo poder
público local. Com o amadurecimento da comissão, o grupo passou a ser
reconhecido pelo MNCR como o Comitê Regional de Catadores do Vale do Paraíba.
Os

esforços

então

se

voltaram

para

discutir

a

viabilidade

da

comercialização conjunta de materiais recicláveis, já que maior volume
representa

também

melhor

preço.

As

discussões

apontaram

para

essa

possibilidade, iniciando-se pela venda em rede do vidro, que representa 53
toneladas por mês.
O MNCR trouxe para a região um representante da ABIVIDRO – Associação
Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro e da empresa Saint-Gobain
– Vidros.
O encontro se deu em 06 de julho de 2009, no auditório da CAIXA em São
José dos Campos com representantes de sete das prefeituras do Vale do Paraíba
(Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba, Taubaté, São José dos
Campos e Jacareí) e catadores de nove cooperativas.
O representante da Saint-Gobain, Wagner S. Sabatini fez um resumo da
atuação da empresa e expôs as possibilidades de parcerias com os municípios do
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Vale do Paraíba, já a partir da definição de três pólos: Guaratinguetá, Taubaté e
São José dos Campos, que agregarão os demais municípios. Expressou o interesse
da Saint-Gobain e apoiar projetos relacionados às cooperativas de catadores,
disponibilizando-se a orientar e capacitar os cooperados em relação ao manuseio,
separação, armazenamento e transporte do vidro, e ainda sobre a importância da
utilização dos equipamentos de proteção individual que compõem o kit doado
pela empresa.
A expectativa de todos os envolvidos é a de que a comercialização em
rede do vidro seja apenas a porta de entrada para a comercialização conjunta dos
demais materiais coletados, buscando-se além do aumento da renda dos
cooperados, a destinação dos resíduos para empresas certificadas junto aos órgãos
de meio-ambiente.
“Esperamos que a mobilização proporcionada pela parceria estabelecida
com o MNCR, com apoio da Moradia e Cidadania concretize a Rede de
Comercialização, já nomeada pelos grupos envolvidos de Rede Catavale, e se
traduza em melhorias concretas nas condições de trabalho e vida dos catadores e
das comunidades”, finaliza Ana Marina.
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Projeto Corte e Costura – CE
A Moradia e Cidadania/CE desenvolve o Curso de Corte e Costura no
Conjunto José Walter. O curso tem por objetivo proporcionar às mulheres
oportunidades de aprender um ofício, podendo assim, melhorar sua renda e sua
auto - estima. Aprendem também, noções de administração, pois tem a
possibilidade de montar seu próprio negócio. No final do curso, confeccionam
camisolas e pijamas para a ONG doar ao Asilo dos Velhinhos Pobres de
Maranguape, Munícipio do Ceará.
O curso acontece no Centro de Cidadania Adauto Bezerra e tem duração
de três meses. Durante o 1º Semestre de 2009, foram atendidas 60 mulheres. As
12 melhores alunas ganharam máquinas de costura, doadas pela ONG Reflorescer,
e saíram do projeto todas empregadas, através de uma parceria da ONG com
algumas fábricas e confecções.
São parceiros deste projeto a Caixa, IDT - Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho, a ONG Reflorescer e a Prefeitura de Fortaleza.
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Curso de Manicure e Pedicure – CE
A

Moradia

e

Cidadania/CE

desenvolve o Curso de Manicure e
Pedicure

no

Centro

Adauto

Bezerra,

de

Cidadania

Conjunto

José

Walter. O curso tem por objetivo
capacitar

mulheres,

visando

criar

oportunidades de inserção no mercado
de trabalho ou montar seu próprio
negócio.
No 1º Semestre de 2009, foram capacitadas 60 mulheres. Além das aulas de
manicura e pedicura, elas participam de oficinas de relações interpessoais,
podendo assim lidar com o público que possivelmente irão atender.
A Moradia e Cidadania/CE participa deste projeto mantendo os materiais e
o instrutor do curso, já as realizações das palestras e oficinas recebem a
colaboração do IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Outros parceiros
desta iniciativa são a ONG Reflorecer e a Prefeitura de Fortaleza.
Projeto de Serigrafia- CE
A ONG Moradia e Cidadania/CE desenvolve o Curso de Serigrafia para os
moradores do Conjunto José Walter. O curso tem como objetivo proporcionar
qualificação profissional aos jovens de baixa renda.
No Centro de Cidadania Adauto Bezerra, eles aprendem noções de
administração e interação pessoal e social.
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Durante o 1° semestre de 2009, foram capacitados 60 jovens, entre 16 a 25
anos.
A ONG participa deste curso realizando a remuneração dos profissionais e
mantendo os materiais que são utilizados.
Projeto de Artesanato – CE
A Moradia e Cidadania/CE desenvolve o Curso de Artesanato no Centro de
Cidadania Adauto Bezerra, Conjunto José Walter. O curso tem como objetivo
proporcionar geração de emprego e renda para homens e mulheres de baixa
renda.
O curso capacitou no 1° semestre de 2009, 60 pessoas. Os produtos feitos
por eles foram expostos nas agências da Caixa e todos foram vendidos.
Além de remunerar o instrutor, a Moradia e Cidadania/CE realiza a compra
dos materiais utilizados. Este curso também tem a parceria da Caixa, IDT Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, ONG Reflorescer e da Prefeitura de
Fortaleza.
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Projeto Cooperar – GO
A Moradia e Cidadania/GO, em parceria com a Universidade Federal de
Goiás, e Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável, firmou
convênio com a Fundação Banco do Brasil e o Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) no âmbito do projeto Cooperar.
O objetivo do projeto é a formação e capacitação de 400 catadores de
material reciclável no estado de Goiás, visando fortalecer a organização produtiva
coletiva existente e a formalização de novos empreendimentos de catadores.
Foram realizadas duas reuniões do planejamento com os parceiros.

Projeto "Mãos que Fazem” – GO
O Projeto tem como objetivo realizar curso de artesanato em tapetes e
outros objetos, visando geração de trabalho e renda. Atende atualmente 25
mulheres em situação de violência doméstica, desempregadas ou com subempregos, de baixa renda de Senador Canedo/GO.
São parceiros: Moradia e Cidadania, Instituto Vitória Régia e Secretaria
Municipal de Assistência Social e Atenção à Mulher de Senador Canedo/GO.
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A Moradia e Cidadania/GO garantiu a compra de todo o material, que foi
entregue no dia 09 de junho, para a produção de artesanato do curso.
Segundo o relato de várias participantes, além da profissão que lhes
renderá

recursos

financeiros

importantes

para

sua

autonomia,

também

encontraram no curso um espaço importante de convivência, melhora da autoestima e da depressão.

Projeto Capacitação Profissional – TO
A Moradia e Cidadania/TO promoveu, nos dias 08 e 09 de julho de 2009, o
curso de capacitação para a produção de bombons de chocolate e de cobertura de
caixa de isopor “chita-chique”, na cidade de Cristalândia/TO, no âmbito do
projeto Espaço Cidadão Itinerante.
A ação contou com a parceria da Escola Estadual Otacílio Marques, sob
coordenação da instrutora voluntária Mirce de Sousa Milhomem. Foram
capacitadas 30 pessoas.
O recurso da Moradia e Cidadania foi destinado à aquisição dos materiais
para a realização dos cursos. A coordenadora da Moradia e Cidadania no
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Tocantins, Silvana Reis, destaca que “cursos dessa natureza são importantes para
a promoção da geração de renda e ocupação produtiva das mulheres nas
comunidades,

principalmente

nas

cidades

do

interior

do

estado,

onde

normalmente não existem muitas oportunidades”.

Projeto PAIS - Produção Agroecológica Integrada Sustentável - GO
O objetivo deste Projeto Produção Agroecológica Integrada Sustentável é
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), na instituição. Lá
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.
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A Coordenadora da Instituição (Zélia Fini) escreveu o livro “Dependência
Química: O estranho caminho para o interior do nada”, que aborda temas como a
auto- medicação, e a dependência química.

Projeto Reciclando com Arte – RN
O Projeto reciclando com arte transforma o “lixo” em mochilas, porta
treco, castiçais, bonecas, vassouras ecológicas, copos, enfeites de cozinha e mais
alguns objetos confeccionados em oficinas, que funcionam em várias comunidades
do Rio Grande do Norte, qualificando e gerando oportunidade de trabalho para
famílias de baixa renda.
Confira as oficinas que foram realizadas de março a abril de 2009:
De 11 de Março a 20 de abril de 2009, foi realizada a Oficina de Confecção
de Cadeira com Garrafas Pets, realizada em parceria com a Associação

dos

Moradores da Comunidade de Sernambi 1 - Pirangi – Natal/RN. Serão beneficiadas
15 pessoas.
A Oficina de Decoupage em Caixa MDF (madeira), realizada em parceira
com o Lar Fabiano de Cristo, na comunidade de Felipe camarão – Natal/RN
aconteceu no período de 18 a 31 de março de 2009, com 15 participantes.
69

Oficina de Decoupage em Caixa MDF (madeira), realizada em parceira com
o Centro de Apoio a Criança, na comunidade das quintas, Natal/RN, no período de
23 de março a 13 de abril de 2009, com 15 beneficiados.
Oficina de Pintura em Tela - Técnica Jacarelado, realizada na Creche
Professora Francisca Anastácia de Souto- Travessa Ary Barroso, 01 na comunidade
de Nazaré - Natal/RN, nos dias 29 e 30 de março de 2009, com 10 participantes.
A Moradia e Cidadania/RN desenvolve o Programa de Coleta Seletiva de
Resíduos Sólidos desde 2003, com o objetivo de sensibilizar empregados,
estagiários e prestadores da CAIXA, para a importância da preservação do meio
ambiente. O “lixo” dispensado é a matéria-prima do Projeto Reciclando com Arte.

Projeto Bolsas Ecológicas – MT
A Moradia e Cidadania/MT em parceria com o ICV - Instituto Centro de Vida
de 15 à 19 de junho de 2009, realizou, no bairro Jd. Vitória, curso de bolsas
ecológicas, através do Projeto de Geração de Trabalho e Renda para pessoas de
menor renda e/ou desempregadas, capacitando-as para a confecção de bolsas. As
bolsas são confeccionadas a partir da reciclagem de sacolas plástica, cortadas em
tiras, pontos de crochê é tecida lindas, versáteis e elegante bolsas.
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A Moradia e Cidadania/MT realizou campanha de arrecadação de sacolas
plástica com o objetivo de sensibilizar empregados, estagiários e prestadores da
Caixa, para a importância da preservação do meio ambiente.

Projeto de Capacitação Profissional - Curso de bonecos e porta guardanapos
A ONG Moradia e Cidadania/MT
beneficiou 32 pessoas com o curso de
bonecos e porta guardanapos, realizado
de 31 de agosto à 04 de setembro de
2009, no Bairro 1º de Março. O curso teve
como

objetivo

participantes,

oferecer

oportunidade

de

aos
gerar

renda melhorando a qualidade de vida de
seus familiares.
Com as tampinhas de garrafas PET e frascos de iogurte foram
confeccionados palhaços e bonecas, estes serão utilizados como brinquedo,
ornamentação e brindes de festa infantil. Os frascos de amaciantes de roupas
serviram para confecção porta guardanapos de grande utilidade em cozinhas,
lavabos, etc.
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Moradia e Cidadania/MT realiza curso de bonecos e porta guardanapos
A ONG Moradia e Cidadania/MT em parceria com a CAIXA realizou no
período de 28 de setembro à 02 de outubro de 2009 o curso do Projeto de Geração
de Ocupação e Renda para os Prestadores de Serviço da CAIXA.
Para a realização do curso utiliza-se tampinhas de garrafas pet, frascos de
iogurte, de amaciante de roupa, de água sanitária, dentre outros materiais
recicláveis que para muitos não tem utilidade, com elas é possível fazer lindos
objetos utilizando a criatividade reciclando assim materiais que iriam direto para
o lixo, mas que são recolhidos, contribuindo de forma simples, mas importante
para o meio ambiente.
Para fabricar uma boneca, palhaço ou robô é utilizada 38 tampinhas de
garrafas pet e um frasco de iogurte. Já o porta guardanapo é produzido com
frasco de amaciante de roupa ou água sanitária.

72

Projeto de Culinária - MT
A ONG Moradia e Cidadania/MT realizou Curso de Culinária em três bairros,
beneficiando 83 pessoas. O curso tem no seu conteúdo dicas de como economizar
no fogão, como higienizar os alimentos, apresentação dos produtos para venda e
preço.
As receitas são fáceis, práticas, saborosas e vendáveis como: salgados para
festa, biscoitos, doces e pães, como aproveitar melhor os alimentos, etc.
Qualquer um com um mínimo de habilidade na cozinha será capaz de preparar
deliciosas iguarias. De maneira descontraída, são revelados truques de deixar as
receitas com gostinho de quero mais.
Datas e locais de realização do curso:
•03 à 07 de agosto, no Bairro 1º de Março, para 34 beneficiados,
•24 à 28 de agosto no Bairro Jardim Paulista, para 27 beneficiados
•28 de novembro à 02 de outubro no Bairro Jardim dos Ypês, para 22
beneficiados.

Programa Jovem Aprendiz – PE
A Moradia e Cidadania/PE em parceria com a Caixa Econômica Federal
lançou no Recife, no dia 21 de setembro de 2009, o Programa Jovem Aprendiz por
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meio de um convênio assinado com a Fundação Pró-Cerrado. O Programa tem
como objetivo, promover a inclusão social de jovens, oferecendo capacitação
profissional em serviços bancários e administrativos, além de estimular práticas
de cidadania, valores éticos e profissionais. O jovem irá receber uma bolsa de
R$697,00, além de vale transporte, auxílio alimentação e depósito de FGTS.
Neste primeiro momento,
foram contratados 35 jovens,
entre 18 e 24 anos, todos jovens
de famílias pobres, sendo 18
provenientes do Programa Vira
Vida, parceria com o SESI e 17
provenientes do Programa Bairro
Solidário, parceria CAIXA e ONG
Moradia

e

Cidadania,

sendo

grande parte deles da Comunidade Escorregou tá Dentro, outros da Comunidade
do Pilar e Aldeia de Baixo, todas assistidas pela ONG Moradia e Cidadania.
A Coordenadora Estadual da ONG de Pernambuco, Selda Cabral, considerou
uma grande conquista a inclusão desses jovens, que já tinham participado de
capacitações de inclusão digital, cidadania, meio ambiente, entre outras, por
meio de oficinas promovidas pela ONG Moradia e Cidadania, salientando o esforço
e dedicação da área da GIPES/RE, nas pessoas de Shirley Regueira, Angelina e Ana
Dias. Para ela essa é uma oportunidade que vai transformar a vida desses jovens,
além de servir de espelho para outros jovens da comunidade, que podem, com
esse exemplo, sonhar com um futuro melhor.
Muita emoção e alegria na assinatura de contrato dos 35 jovens com a
CAIXA.
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Curso de Cabeleireiro – PE
A Moradia e Cidadania/PE e o Instituto Embelleze, realizam desde agosto
de 2009 o Curso de Cabeleireiro Profissional para os moradores da Comunidade
Escorregou Tá Dentro.
O Curso de Cabeleireiro foi encerrado no dia 05 de novembro, com muita
alegria e determinação dos participantes, 23 pessoas concluíram o curso e foram
certificadas, apenas duas pessoas não concluíram, uma por ter arranjado emprego
e outra que estava com gravidez de risco.
Graças a Campanha deflagrada por iniciativa do colega Jorge Moraes da
GICOP/RE e abraçada por várias unidades da CAIXA, foi possível dar a cada
participante um KIT Cabeleireiro, composto de: Secador, máquina de cortar
cabelos, prancha (chapinha), tesoura, navalha, escova, pente, protetor de
orelhas, espanador de cabelos e borrifador, garantindo de imediato o exercício da
Profissão e retorno financeiro.
Dona Marina, uma das participantes do curso diz: “Agora eu sou uma
profissional e agradeço muito a ONG Moradia e Cidadania e a Embelleze, com meu
KIT vou poder ganhar meu sustento”.
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Os

cinco

formandos

laureados

fizeram

depoimentos

emocionados,

expressando a felicidade de ter uma profissão, pois além de poderem realizar suas
atividades, por iniciativa própria, eles farão parte do Salão Popular da Embelleze,
onde terão oportunidade de treinar e estar sempre atualizados, salientando que
esse espaço serve de vitrine aos Salões que precisam contratar novos profissionais

Moradia e Cidadania/GO e CORREIOS em prol dos Catadores de Material
Reciclável.
A Moradia e Cidadania/GO e a Diretoria Regional dos Correios assinaram, no
dia 30 de abril, o Termo de Cooperação de Parceria em Goiânia.
O termo tem como objetivo a aplicação por parte da Moradia e Cidadania
de Recursos Financeiros oriundos do intermediário de comercialização de torners
e cartuchos, doados pelos correios, às associações e Cooperativas de Catadores de
Material Reciclável, por meio do fornecimento de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’S), voltados a geração de renda e segurança do
Estiveram presentes na ocasião: representando a Moradia e Cidadania/GO
Estadual, o Coordenador Márcio Polveiro, o corpo gerencial da Diretoria Regional
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dos Correios (DR), e os presidentes das Associações/Cooperativas de Catadores de
Material Reciclável.

No dia 25 de agosto, esta parceria doou materiais a 3 Associações e
Cooperativas de Catadores de Material Reciclável de Goiânia/GO.
Foram doados Equipamentos de Proteção Individual: Luvas, Botinas e
Máscaras e 1 Fogão, com objetivo de propiciar aos catadores melhores condições
de trabalho.
A Moradia e Cidadania agradece o apoio e a confiança de nossos associados
e colaboradores, pois com sua participação podemos mudar para melhor muitas
outras vidas e comunidades.
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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 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.
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
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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 iniciativa foi a realização da 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.
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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, ressaltando o aproveitamento integral dos alimentos. Ao todo 800
pessoas foram beneficiadas pelo Cozinha Brasil.
Geração de renda no Projeto Casa Brasil em Porto Alegre
Foi selecionado em edital público, o Projeto da Moradia e Cidadania/RS que
realiza geração de renda para mulheres da comunidade Santa Terezinha, e será
financiado pelo Instituto Lojas Renner. O projeto foi escolhido entre as mais de
800 propostas analisadas pelos comitês da Rede Parceria Social, programa que
utiliza recursos da iniciativa privada para financiar iniciativas do Terceiro Setor.
O Projeto Zigue Zagueando e Cortando Reto vai beneficiar 64 mulheres,
oferecendo à elas, não apenas, conhecimento sobre corte e costura, mas também
técnicas de comercialização e gestão de negócios, estimulando o trabalho
autônomo ou em grupos cooperativados.
São quatro objetivos diferentes: o primeiro, instrumentalizar as alunas com
técnicas específicas como a elaboração e uso de moldes, cortes em diferentes
materiais, costura a máquina e a mão, e acabamento. Simultaneamente, elas
serão incentivadas a desenvolver seu lado criativo para buscar novos modelos,
cores e texturas para os produtos. Também vão receber noções básicas de gestão
do trabalho individual ou coletivo, para que consigam definir preços,
apresentação e comercialização do material produzido.
Por fim, vão aprender a navegar na internet, criar seus próprios correios
eletrônicos, e conhecer programas editores de texto, de planilhas eletrônicas, e
que possibilitem apresentações multimídia, totalizando 96 horas de curso.
“Queremos utilizar toda a estrutura da Casa Brasil para ampliar as possibilidades
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de trabalho às mulheres participantes”, afirma Airton Francisco Pereira,
coordenador do projeto Casa Brasil em Porto Alegre.
Foram realizadas 4 oficinas, duas no período da manhã e duas à tarde, com
16 alunas em cada turma. O início das aulas foi em maio, finalizando em
setembro, quando duas novas turmas foram iniciadas.

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.
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Os alunos interessados em participar do projeto Vira-Volta realizam uma
solicitação para participar das aulas, caso não seja constatado nenhum problema,
mau 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.

Em 2009, em parceria com a CAIXA SR Recife e SUMAC-53 a ONG Moradia e
Cidadania/PE participou de 03 a 12 de julho da X Feira Nacional de Negócios de
Artesanato, onde foram efetuadas ações institucionais da ONG Moradia e
Cidadania e do Projeto CAIXA-ODM.
A ONG abriu espaço para o Projeto Vira Volta, para a venda dos artesanatos
produzidos pelos alunos da Escola do Presídio de Igarassu/PE e para o artista
plástico João Lopes que em breve irá realizar em parceria com a Moradia e
Cidadania, oficinas voltadas para trabalhar a criatividade nos jovens em Projetos
assistidos pela ONG.
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
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sociedade e torná-lo apto a algum tipo de trabalho remunerado para melhoria da
auto-estima", explica.

Projeto Bom dia Telemarketing – BA
Em

parceria

com

o

Programa

Capacitação

Solidária,

está

em

desenvolvimento o “Projeto Telemarketing, Bom Dia!”, cujo principal objetivo é
contribuir para a capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho. O
Projeto tem como público alvo jovens de 16 a 21 anos, estudantes do ensino
fundamental ou médio.
Este projeto beneficiou 30 jovens com um curso de telemarketing, onde
além de técnicas de vendas, foco da capacitação, os jovens aprendem informática
e participam de oficinas sobre diversos temas de educação para a cidadania e
desenvolvimento pessoal. Os beneficiários recebem alimentação, transporte,
material didático, fardamento e ajuda de custo.
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"Em resposta a uma ética da exclusão, estamos todos
desafiados a praticar uma ética da solidariedade."
(Herbert de Souza, Betinho,1993)

Presidência Executiva – Moradia e Cidadania
Presidente Executivo
Sérgio Lima de Oliveira
Gerente Nacional de Projetos e Relações Institucionais
Roseane Coelho Braga
Gerente Nacional Administrativo Financeiro
Terezinha Martins Parreira
Auxiliar de comunicação
Luana Guimarães
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