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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 

INTRODUÇÃO 

A ONG Moradia e Cidadania é uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, criada por empregados da CAIXA, no ano 2000, tendo uma 

Presidência Executiva sediada em Brasília e Coordenações Estaduais atuantes em 25 

estados brasileiros.  

No final de 2009, após  adequação do Estatuto à legislação vigente, houve a 

realização de eleições para novos membros do Conselho Deliberativo, (gestão 2009-

2013) uma vez que os dirigentes das OSCIPs não podem ser empregados de empresa 

pública, nem servidor público e nem agente político de poder. Os novos 

conselheiros tomaram posse em outubro de 2009. 

Em 2010, teve início  uma grande revisão institucional, no sentido de melhor 

equacionar sua estrutura e sua sustentabilidade financeira.  

No mês de setembro, houve o Encontro Nacional anual, com todos os 

gestores estaduais e nacionais, onde foi discutida e revisada sua Missão, a estrutura 

da Presidência Executiva e das Coordenações Estaduais, seus cargos e salários, bem 

como o controle e a distribuição das receitas.  

Na ocasião foram criados três Grupos  de Trabalhos (GTs) para melhor 

elaboração das propostas, e a fim de que fossem discutidas ampla e 

democraticamente por todos. Os trabalhos produzidos pelos GTs foram 

encaminhados para todas as unidades da Instituição para o recebimento das 

contribuições e serão apreciados pelo Conselho  Deliberativo em setembro de 2011, 

após este período de maturação. 

A Missão institucional foi alterada, passando sua redação à seguinte forma:  

“Promover a cidadania de populações em situação de vulnerabilidade social, 

com ênfase na educação, geração de trabalho e renda, e ações de combate à fome 

e à miséria”. 

Neste Encontro Nacional foi realizada Oficina de “Execução de despesa, 

prestação de contas e conformidade legal”, para o treinamento e qualificação dos 

gestores da instituição.  



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

4 

O Sistema de Gestão para ONGs (SGO), desenvolvido pela ONG Moradia e 

Cidadania, com recursos do MCT, produto do Termo de Parceria 13.0002.00/2006, 

concluído em 2009, encontra-se em fase de implantação e de pequenas 

adaptações. 

Em dezembro, foi renovada a parceria com a Lexmark e CAIXA,  por mais um 

ano. Este Acordo de Entendimento  teve início em  2006, com a implantação na 

CAIXA da Logística Reversa dos cartuchos adquiridos por ela. Esta medida 

possibilitou a redução de custos na aquisição dos produtos novos da empresa 

Lexmark pela CAIXA. Bem como a doação de um bônus pela Lexmark à ONG 

Moradia e Cidadania por cartucho devolvido, reforçando a receita para as ações 

sociais desenvolvidos pela ONG. 

Durante o ano de 2010, a ONG MORADIA E CIDADANIA desenvolveu projetos 

nas áreas de educação, geração de trabalho e renda, inclusão digital, e 

qualificação profissionalizante, na perspectiva de contribuir para o alcance das 

Oito Metas do Milênio.  

Em dezembro de 2010, a Moradia e Cidadania contava com 10.102  

associados, que contribuíram mensalmente para a realização de projetos, 

programas e campanhas. Neste ano, as ações beneficiaram 69.435 pessoas de 

baixa renda em todo o Brasil. Foram investidos R$ 1.590.323,40 em ações e 

projetos desenvolvidos. 

Receita 

A receita da ONG Moradia e Cidadania, no ano de 2010, foi constituída com 

recursos das seguintes fontes: 

Créditos: 

1. Contribuição mensal dos associados em 2010: 

a) Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA, da FUNCEF e débito em 

conta: R$ 1.569.038,09 

2. Recursos captados, públicos e privados, para projetos:  R$ 343.763,91 
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3. Parceria Lexmark: R$ 319.604,00 

4. Outras doações: R$ 12.970,26 

Vendas e serviços: 

1. Papéis inservíveis: R$ 87.073,68; 

2. Cartuchos e impressoras: R$ 13.875,00  

3. Sucatas: R$ 14.113,38 

4. Produtos de projetos apoiados pela Moradia e Cidadania: R$ 118.154,64 

5. Receitas com serviços prestados: R$ 99.117,13  

6. Outras ações: R$ 81.660,40 

Total da receita: R$ 2.659.370,49 

Aplicações por linha de atuação e número de pessoas beneficiadas: 

Consolidado Institucional 

Linha de Ação 
Beneficiários Valor Aplicado 

Ações Emergenciais 

• Ações Emergenciais, Campanhas e Doações 19177  R$            128.652,89  

SUBTOTAL 19177  R$            128.652,89  

Linha de Ação 
Beneficiários  Valor Aplicado  

Ações Estruturantes 

• Eventos, Mobilização e Articulações 5695  R$              25.777,04  

• Educação para Cidadania, Educação Complementar à Escola e 
Alfabetização de Jovens e Adultos 

24357  R$            382.568,99  

• Inclusão Digital 3368  R$            285.395,75  

• Geração de Trabalho e Renda 12844  R$            451.824,11  

• Projetos para Catadores de Recicláveis 1239  R$            276.904,72  

• Moradia / Habitação 1741  R$              37.199,90  

• Apoio às Ações do Programa Fome Zero 500  R$                2.000,00  

  
 SUBTOTAL 50258  R$        1.461.670,51  

TOTAL GERAL 69435  R$        1.590.323,40  

 

As iniciativas priorizaram o desenvolvimento de projetos estruturantes para 

a melhoria de vida da população beneficiada visando o fortalecimento de sua 

cidadania. 
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Apresentamos relato sucinto das principais ações e projetos desenvolvidos 

pela Moradia e Cidadania no ano de 2010, nos diversos estados: 

1. INCLUSÃO DIGITAL 

O Programa de Educação Digital da ONG Moradia e Cidadania, iniciado em 

2000. O objetivo do programa é disseminar o conhecimento e o acesso à  

informática, habilitando pessoas 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 parceria 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. 

Seguem abaixo ações e projetos desenvolvidos nos estados. 

BAHIA 

 

A Moradia e Cidadania/BA em parceria com a Igreja Batista Esperança auxilia a 

população de baixa renda do bairro de Pituaçu, em Salvador/BA. A Igreja possui 

uma sala de Inclusão Digital, cujos equipamentos foram adquiridos com os recursos 

da Campanha “Sua Nota é um Show de 

Solidariedade”. As Notas Fiscais são 

recebidas pela  Moradia e Cidadania e 

convertidas em recursos para as salas de 

inclusão. 

 

Moradia e Cidadania/BA certifica alunos de 

Inclusão Digital       No dia 11 de novembro, 

a Moradia e Cidadania, certificou 10 alunos 

do curso de Introdução à Informática, com carga horária de 30hs, e 05 alunos do curso de 

Manutenção de Computadores perfazendo um total de 40hs. 
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GOIÁS 

Projeto Centro de Integração e Desenvolvimento Itamaracá (CIDES) 

A Coordenação de Goiás desenvolve o Projeto Centro de Integração e 

Desenvolvimento ( CIDES), que fica no Residencial Itamaracá, em Goiânia, onde 

diversas oportunidades de capacitação e educação complementar à escola são 

oferecidos à comunidade de baixa renda. Parceiros desta iniciativa são o 

SESI/SENAI e a Prefeitura de Goiânia.   

Foram certificados em informática  47 pessoas, participantes do curso de costura 

industrial e de informática.  

 

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 CIDES Itamaracá, 

agradeceram a ONG pela iniciativa e 

compromisso com a sociedade e em especial a 

paciência e dedicação do instrutor. 
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Projeto Educação Digital 

  Moradia e Cidadania/GO certificou 24 

alunos do Projeto Educação Digital, no dia 30 

de junho, no edifício Sede da CAIXA 

(miniauditório 1º andar). 

 Em depoimento, um dos alunos Jean 

Carlos dos Reis Furtado, diz: “Antes de fazer o 

curso oferecido pela ONG, eu trabalhava no carro-forte da minha empresa. Após as 

aulas do curso, eu fui treinando todos os dias no computador da empresa e 

ganhando respaldo do meu chefe. Por fim, ele me 

chamou para trabalhar na administração da 

empresa. Se não tivesse feito o curso, eu demoraria 

02 anos para subir de cargo e chegar onde estou. Só 

tenho a agradecer a ONG; dinheiro nenhum paga o 

conhecimento que tenho hoje; muito obrigado a 

todos”.   

A Moradia e Cidadania/GO realizou no dia 29 de novembro, mais uma formatura 

do curso de Educação Digital que acontece na sala Herbert de Sousa no Ed. Sede - 

Goiânia. Foi um momento de bastante alegria aos 34 alunos certificados e 

familiares que participaram.  
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 Durante a comemoração o agente Marcos Paulo da delegacia especializada em 

atendimento à mulher de Senador Canedo, prestou esclarecimentos em relação a 

violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. 

    Alunos destacaram em depoimento a importância do projeto e agradeceram à 

ONG Moradia e Cidadania e seus parceiros pela iniciativa, além de  demonstrarem 

gratidão e carinho pela Instrutora (Wanessa Apolinária). 

    O evento aconteceu na sala 2 no 1º andar do Ed. Sede - Goiânia e contou com a 

presença da equipe da Moradia e Cidadania/GO, alunos e convidados e os colegas 

da CAIXA: Carmo Antonio, Eliana de Almeida Alves Veloso e Geraldo Ferreira 

Gomes. 

MATO GROSSO 

Projeto Educação digital - Este Projeto tem como objetivo capacitar jovens, donas 

de casa, desempregados e comunidade escolar para o mercado de trabalho, por 

meio da inclusão digital. 

Curso básico e avançado de informática para os prestadores de serviços da CAIXA 

 A Moradia e Cidadania/MT em 

parceria com a CAIXA realizou curso de 

informática para Prestadores de Serviço 

da Caixa. Com turmas de 10 alunos no 

curso básico e 16 alunos no curso 

avançado.  

  A metodologia do curso de 

Informática Básico e Avançado é o do 

sistema interativo de ensino que respeita o ritmo individual de cada aluno, com 

aulas focalizadas nas necessidades específicas de cada um.  

 O curso básico é oferecido aos alunos Introdução a Informática, Digitação, 

Windows, Word, Excel, Power Point e Internet. Já o curso avançado, é 
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disponibilizado aos alunos o CorelDraw desenvolvido para criação de artes gráficas 

e o Dreamweaver ferramenta completa para criação de aplicativos para Internet.  

  

 

 

 

 

Curso Básico de Informática em parceria com a Escola Padre Agostinho Colli e a 

Paróquia Coração Imaculado de Maria. 

  

Foram  certificadas 66 pessoas no Curso 

Básico de Informática.  

    No dia 9 de dezembro, certificou 

outros 23 alunos do curso de informática 

que atende os prestadores de serviço da 

CAIXA e seus familiares.   

    Em clima de alegria, com a presença 

da gerente Conçoela representando 
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o Superintendente Regional Ivo Zecchin, representantes da ONG/MT, colegas da 

Caixa, alunos e seus familiares  foi entregue certificados de 12 alunos do curso 

básico e 11 do curso avançado de informática. 

    No dia 10 de dezembro em parceria com a Paróquia Coração Imaculado de Maria 

realizaram também a certificação de 38 alunos, sendo 20 do curso básico e 18 do 

avançado. 

TOCANTINS 

Projeto Inclusão Digital para a Melhor Idade em Palmas  

 A Moradia e Cidadania/TO, em 

parceria com o COEP (Rede Nacional de 

Mobilização Social – Comunidades, 

Organizações e Pessoas) e o SERPRO 

(Serviço Federal de Processamento de 

Dados), certificou no dia 26 de maio de 

2010 os alunos da primeira turma do 

curso Inclusão Digital na Melhor Idade, 

em Palmas/TO. 

 O objetivo do projeto é contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 

pessoas acima de 55 anos, por meio de ações de inclusão digital, proporcionando 

inserção ao mundo virtual com acesso às informações e serviços disponíveis na 

internet, possibilitando integração de momentos de conhecimento com 

desenvolvimento social.  

 Foram 40 horas aulas com 

introdução à informática, noções de 

digitação, segurança da informação, e-

mail e internet. O projeto contou com a 

participação do SERPRO - disponibilizando 

o local equipado com 10 computadores, 

equipamentos multimídia e 01 instrutor 
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voluntário; da ONG Moradia e Cidadania e de entidades associadas ao COEP como a 

CAIXA, Banco do Brasil, CGU, INSS, dentre outras, que colaboraram na organização 

do curso e apresentaram os serviços disponíveis nos sites das respectivas 

instituições. Os participantes também ficaram conhecendo as ferramentas 

disponibilizadas no site da Rede Nacional de Mobilização Social – COEP.  

 No evento de encerramento e entrega dos certificados estiveram presente o 

Superintendente do INSS, o Gerente do SERPRO, da DATAPREV e representantes da 

CGU e da Caixa Econômica Federal, dentre outros. A coordenadora do grupo de 

idosos “Viver Melhor” Cleide Santos, que contribuiu na seleção dos idosos 

participantes do projeto, agradeceu todos os parceiros envolvidos e a oportunidade 

de participar de um projeto dessa importância. A senhora Josenilda Guimarães, 69 

anos, que participou ativamente de todas as aulas, concluiu seu depoimento 

dizendo: “este curso abriu novos horizontes para minha vida”. 

SANTA CATARINA 

Projeto Travessia 

 O Projeto Travessia desenvolve atividades de educação digital e geração de 

trabalho e renda. O projeto prevê a realização de curso de educação digital com o 

objetivo de proporcionar formação em informática básica para 140 jovens e adultos 

e informática avançada para 20 jovens e adultos. O curso de geração de renda visa 

qualificar profissionalmente 40 jovens e adultos para o trabalho na área de 

informática, buscando ainda ampliar seus conhecimentos culturais e de cidadania. 

 No dia 19 de julho, no ginásio de 

esportes do Bairro Jardim Zanelatto em 

São José, foi realizada a formatura de 

48 alunos, dos cursos ministrados no 

primeiro semestre de 2010 do Projeto 

Travessia. 

A ONG Travessia é a executora do 

projeto e tem como parceira a Moradia 
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e Cidadania/SC, que contribui com recursos financeiros. Em depoimento, Luiz 

Lorenzetti, diretor administrativo financeiro da ONG Travessia, disse: “Desde a 

fundação da nossa instituição em 03 de agosto de 2004, em especial, nos últimos 

dois anos, o apoio financeiro e de equipamentos da Moradia e Cidadania tem sido 

imprescindíveis para a concretização do nosso sonho - Curso de Montagem e 

Manutenção de Computadores. Hoje, recebemos apoio, inclusive para os Cursos de 

Informática Básica e Avançada. Nos sentimos felizes e mais seguros com a 

confiança depositada em nosso trabalho, pois, muitos jovens e adultos estão 

usufruindo melhores condições de vida com o acesso ao mercado de trabalho, bem 

como a iniciação como técnicos autônomos e/ou como empregados nas empresas 

da região metropolitana de Florianópolis. Em síntese, a solidificação dessa parceria 

transformou a realidade de inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social 

nas regiões excluídas de São José/SC".  

Este projeto conta com as seguintes parcerias:  

CEMJ – Centro Educacional Menino Jesus. 

Prefeitura Municipal de São José, APP – Associação de Pais e Professores do Colégio 

Marista. 

Rede Salesiana de ação social. 

Eletrobrás/Eletrosul. 

Banco do Brasil. 

Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina  

RIO GRANDE DO NORTE 

Projeto de Educação Digital em Massaranduba/RN 

 Foram certificados 10 alunos, em agosto de 2010. 

Os beneficiários são moradores de área rural. Eles tiveram acesso à tecnologia da 

informação e se capacitaram para o mercado de trabalho.  
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Outros Parceiros: 

Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes 

  

PERNAMBUCO 

Curso de informática, na cidade de Barreiros, em parceria com a ONG História Viva. 

Foram certificadas 110 pessoas, em dezembro.  

     

 

 

 

2. EDUCAÇÃO  

Nesta linha de atuação estão os projetos de educação complementar,  à 

escola, educação para a cidadania, alfabetização de jovens e adultos, promoção de 

eventos culturais que contribuem com a construção de conhecimentos diversos no 

sentido de ampliar o repertório dos valores de cidadania. 
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São desenvolvidas ações como reforço escolar, apoio a creches, às escolas 

comunitárias, aulas de dança, teatro, música, artes plásticas, coral para crianças, 

adolescentes e jovens de baixa renda com o objetivo de fortalecer a auto-estima, 

promover a cidadania, a garantia dos direitos e a melhoria das condições de vida. 

PERNAMBUCO 

 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência ( PROERD) –  esta 

iniciativa é resultado da articulação entre os membros do COEP/PE, mais 

especificamente ONG Moradia e Cidadania/PE, Caixa Econômica Federal, Banco do 

Brasil, SERPRO, CORREIOS e Gerência de Prevenção da Secretaria de Defesa Social-

GPAC/SDS. Tem o intuito de ajudar os pais a compreender as consequências físicas, 

sociais e legais do uso de drogas lícitas e ilícitas; e a usarem o diálogo como 

principal meio para ajudar os filhos a ficar longe das drogas.  

 O curso foi realizado, para 32 mães, e aconteceu no Conselho de Moradores dos 

Loteamentos São Pedro e São Paulo, em 

Aldeia de Baixo/PE. 

Participaram do curso 32 mães, Ceci 

Cardoso, uma das participantes revelou: “O 

curso me mostrou uma nova forma de educar 

e de ver melhor o que está acontecendo com 

meu filho, melhorando a forma de educar e 

de perceber que na adolescência eles sofrem uma influência muito grande por 

parte dos amigos e que a gente tem de estar alerta para isso.”  

Para Maria Lima, Vice-Presidente do 

Conselho de Moradores dos Loteamentos 

São Pedro e São Paulo – Aldeia de baixo, 

“foi muito importante a realização do 

Curso pois as Crianças e adolescentes até 

15 anos tem uma influência maior dos 

pais e dos professores, depois dos 15 anos 

sofrem uma grande influência dos amigos 
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e depois dos 19, 20 eles ficam soltos, se os pais não tiverem habilidade e estarem 

preparados para lidar com seus filhos, não tem mais controle sobre eles, o curso 

mostrou aos pais uma forma de chegar mais junto dos seus filhos”. 

Projeto Batuque Erê - tarde cultural para crianças de baixa renda em Recife- PE 

 A Moradia e Cidadania/PE, em parceria com a CAIXA e METRON Produções, 

promoveram, no dia  01 de agosto, uma tarde cultural para as crianças, 

adolescentes, do Projeto Batuque Erê, e suas mães, membros da comunidade 

Escorregou Tá Dentro, da cidade de Recife- PE. 

 O evento aconteceu no Teatro Apolo – no Recife  Antigo, onde eles assistiram 

à peça "Maria Borralheira", que é uma parte da clássica história de Cinderela, com 

ritmos bem nordestinos. O grande diferencial é a inclusão de manifestações da 

cultura nordestina, como o maracatu, feiticeiras, maracatu rural, o reisado e a 

quadrilha junina, e a relação e identificação com as oficinas por eles vivenciadas 

no projeto. 

 

 

GOIÁS   

 

Projeto Chiquinho participa com 14 crianças na circuito CAIXA de Maratoninha 

 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 
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em Goiânia-Goiás. O circuito tem como objetivo a inclusão social na prática de 

esportes com crianças com idades de 6 a 12 anos. 

  A Moradia e Cidadania/GO promover a 

participação de 14 crianças do “Projeto 

Chiquinho”, e teve como destaque a pequena 

Priscila Alves Senna de 8 anos, que 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto VERTE-ARTE 

 A Moradia e Cidadania/GO em 

parceria com UFG deu início ao Projeto 

VERTE-ARTE localizado nas dependências do 

Campus 2 da UFG, em Goiânia/GO, no dia 

08 de dezembro de 2009. Este projeto teve 

sua continuidade no ano de 2010 com o 

nome Projeto Revoada. 

  O Projeto tem como objetivo a 

formação educacional e artística de crianças 
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e adolescentes através de cursos musicais e teatrais, além de oficinas de construção de 

mamulengos.  

 

 Em depoimento a mãe de um dos alunos diz: "O desejo pelo curso partiu da minha 

filha, que mesmo sem afinidade com os instrumentos demonstrou interesse e se adaptou 

com o apoio das educadoras que ensinam as crianças com total atenção e interesse. Só 

tenho que agradecer a ONG e a UFG". 

 

Projeto Centro de Integração e Desenvolvimento- CIDES – Itamaracá 

Lançamento em março de 2010 

 O objetivo do projeto é oferecer 

cursos e atividades diversas em artes, 

educação complementar, esportes, 

profissionalização e saúde aos moradores 

de baixa renda residentes na região 

noroeste de Goiânia. 

Este projeto conta ainda com a parceria   

do SESI/SENAI, Prefeitura de Goiânia, AMRI (Associação dos Moradores do 

Residencial Itamaracá.  Na ocasião, houve apresentação musical das crianças do 

projeto Coral Força Jovem, bazar beneficente organizado pelo Projeto Esperança, 

distribuição de kit’s de higiene bucal distribuídos pela Uniodonto, Corte de Cabelo 

e Escova modelada realizado pelo Instituto Embeleze, Pipoca e Algodão doce e Rua 

do Lazer com brinquedos e brincadeiras para as crianças. 
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Projeto Primeiros Passos 

  

 Teve início, no dia 20 de maio, às 

aulas da 26ª turma do Projeto Primeiros 

Passos, beneficiando 25 alunos, com 

idade entre 14 e 18 anos, nas 

dependências da INFRAERO em Goiânia.  

  

 

O projeto iniciou em 2003 e atende 

anualmente 100 adolescentes, 

encaminhados pela Secretaria Municipal 

de Educação, por meio de cursos de 

Informática, Relações Interpessoais, 

Noções de Cidadania e Organização e 

Controle, sendo que cada turma tem dois 

meses de aulas de segunda-feira a sexta-

feira. 

Projeto Arte Viva - Escola de Tradições 

    O projeto é uma parceria com a 

Associação de Foliões da Cidade de 

Pirenópolis e oferece cursos de Arte em 

Cerâmica,  de Música (canto e 

instrumentos) e Danças Típicas que, além 

de promover a preservação da cultura 

local, serve como fonte alternativa de 

renda para os participantes. No ano de 

2010, 38 pessoas foram beneficiados pelo 

projeto. 
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MATO GROSSO 

3º Circuito Caixa de Maratoninha em Cuiabá 

 A ONG Moradia e Cidadania/MT participou do 3º Circuito Caixa de 

Maratoninha realizado no dia 7 de março de 2010, garantindo a participação das 

crianças dos projetos desenvolvidos em Cuiabá. As crianças de 06 à 12 anos 

gastaram muita energia, neste dia, o Circuito Caixa de Maratoninha foi realizado no 

estacionamento do Estádio Aecim Tocantins em Cuiabá-MT. O evento recebeu 

aproximadamente 1500 crianças de Escolas Públicas e de Projetos Sociais. Todos os 

participantes foram contemplados com Kit da competição (camiseta, boné) e 

medalha para estimular o espírito esportivo da gurizada. 

    A Maratoninha tem como objetivo 

incentivar a prática esportiva e integrar 

as crianças em torno de valores como 

convivência, auto-estima, garra, alegria 

e boas relações familiares. A 

competição também abre espaço para 

jovens portadores de necessidades 

especiais. 
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SÃO PAULO 

Projeto Zaki Narchi  

Este projeto é desenvolvido em benefício da comunidade do Conjunto 

Habitacional Zaki Narchi, na cidade de São Paulo. 

Desde abril o Projeto Zaki Narchi conta com mais uma atividade: Aula de 

teclado às terças feiras. 

 Na etapa de alfabetização a criança é mais estimulada com a música. 

Através das canções infantis, nas que as sílabas são rimadas e repetitivas, e 

acompanhadas de gestos que se fazem ao cantar, a criança melhora sua forma de 

falar e de entender o significado de cada palavra. E assim, se alfabetizará de uma 

forma mais rápida. 

 A música também é benéfica para a criança 

quanto ao poder de concentração, além de melhorar 

sua capacidade de aprendizagem em matemática. A 

música é pura matemática. Além disso, facilita a 

aprendizagem de outros idiomas, potenciando sua 

memória. 

 Com a música, a expressão corporal da criança 

se vê mais estimulada. Utilizam novos recursos ao 

adaptar seu movimento corporal aos ritmos de 

diferentes músicas, contribuindo desta 

forma na potencialidade do controle 

rítmico de seu corpo. Através da música, a 

criança pode melhorar sua coordenação e 

combinar uma série de movimentos.   

Integrantes da Cia de Dança Zaki Narchi 

participam de turnê na Turquia 
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 A aluna Grayce Kelly Severo e o professor e coreógrafo Marcos Campos de 

Souza integrantes do Projeto Zaki Narchi, de iniciativa da Moradia e Cidadania/SP, 

participaram de turnê de dança que aconteceu na Turquia de abril a junho de 

2010.  

 Esta iniciativa realizada em parceria com Cia. dança Steap Up, teve o 

objetivo de valorizar o trabalho e a participação na Cia. de dança Zaki Narchi por 

meio de apresentações no exterior, tendo como oportunidades, dentre outras; 

exercer a independência, responsabilidade, conhecimento de outras culturas, 

trabalho em grupo. 

 A Moradia e Cidadania/SP contribuiu para a confecção do passaporte da 

Grayce e aulas gratuitas de dança para a mesma durante 07 anos, no projeto Zaki 

Narchi. Grayce também estudou na Escola de Dança “Arte e Vida” uma instituição 

social da região, onde teve mais conceitos sobre balé clássico. Atualmente a aluna 

se prepara para dar aulas de dança.  

O professor e coreógrafo do Projeto Zaki Narchi, Marcos Campos relata que já 

dançou em vários palcos no Brasil e no exterior. “Um dos meus maiores sonhos era 

fazer  dos meus alunos professores, ou mesmo capacitá-los para  um grande show, 

Back Stage, Dress Room e toda aquela correria de Make-up, trocas de figurinos e 

tudo mais do show businnes. Consegui; Mas não consegui sozinho pois tenho 

 profissionais qualificados ao meu lado e preocupados com a mesma causa e foi 

 graças ao empenho e determinação e a participação dos nossos alunos que uma 

grande oportunidade surgiu  e com ela o respaldo da Lurdes, coordenadora de 

projeto da Moradia e Cidadania, foi de suma importância. A aluna Grayce Kelly foi 

convidada Pela Escola de Dança Step Up para compor a Cia de Dança que 

representaria  a ONG Moradia e Cidadania num show 100% brasileiro; levando a 

nossa cultura da forma mais pura e profissional. A aluna foi exemplar tendo apenas 

16 anos, cumpriu com toda a agenda de shows, sendo 27 ao total em diversas 

cidades da Turquia e em diferentes hotéis “sendo esses  cinco estrelas”. 

Grayce Kelly afirma que “em todos os momentos da minha vida, sempre me 

deparei com escolhas, caminhos que me levaram a conhecer pessoas incríveis a 
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essa grande oportunidade. Desde pequena, sempre gostei de dançar, me empenhei 

muito em aulas de dança em projetos sociais, esperando ser reconhecida. E quando 

menos esperava tive a oportunidade de ir ao exterior, mostrar meu talento, foi 

uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Lá aprendi 

profissionalmente: experiências em palco, “back stage” (camarim), work shops em 

hotéis. Aprendi pessoalmente a melhorar a convivência com outras pessoas, a 

trabalhar em equipe. O crescimento pessoal e 

profissional nesse tempo foi incrível. Agradeço a 

todos que sempre me apoiaram em especial ao 

professor de dança Marcos Campos de Souza e a 

Moradia e Cidadania, através do Projeto Zaki 

Narchi. Estou no projeto desde seu inicio, em 

2003. Já participei de várias atividades, como: 

Andaime, Dança e Reforço Escolar. Em todas as 

atividades pude crescer e me desenvolver como 

cidadã. Quando criança sempre fui muito agitada e 

graças aos professores e voluntários da ONG, fui 

mudando, percebendo que às vezes estava enganada. A ONG hoje é minha segunda 

casa, onde me sinto completamente à vontade, sempre encontro a ajuda que 

necessito aqui. Meus planos daqui para frente são só progredir. E com certeza, 

continuar caminhando e contribuindo com a Moradia e Cidadania, que contribuiu 

muito para que eu seja o que sou hoje”.    
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Moradia e Cidadania promove festival cultural em São Paulo 

    A Moradia e Cidadania/SP promoveu, 

no dia 30 de novembro, no Teatro APCD, 

em São Paulo, o Festival Cultural, que 

marcou o encerramento das atividades 

de 2010 do Projeto Zaki Narchi. O 

evento reuniu alunos, familiares e 

representantes da comunidade, além de 

empregados da Caixa que atuam como 

voluntários no projeto, localizado na 

região de atuação da Superintendência Regional Santana (SP).   

    Cerca de 500 pessoas assistiram ao festival, que teve apresentações de grupos 

de participantes das atividades desenvolvidas no ano, como o tradicional e 

concorrido coral infantil, que tem participado de eventos de prestígio, o grupo 

teatral e o projeto Andaime, que investe na capacitação de adolescentes para o 

mercado de trabalho. 

     A festa, também teve como atrações a Companhia de Dança, que apresentou a 

coreografia “A floresta dos sentimentos e o roubo do livro das virtudes”, Recital de 

Teclado, Grupo de Violão, troca de faixas dos atletas de judô e a apresentação dos 

alunos de Lego, que desenvolveram tema de cidadania com o uso de ferramentas, 

como a robótica.  

O Projeto Coral do Centro de Desenvolvimento Humano (CDH)-CECOM, iniciativa 

da coordenação da Moradia e Cidadania em SP, se 

apresentou no final do ano com músicas natalinas,   

no dia 17 de dezembro  no Parque do Povo 

juntamente com o Coral Horizonte Azul, sob a 

regência do Mastro Carlos Cerqueira.  

    No dia 19 de dezembro junto com os corais Horizonte Azul, Coral Sabesp, Coral 

Madrigal Encanto e Coral Anjos Deschamps eles fizeram uma apresentação na Igreja 

São Luiz, onde apresentaram o repertorio de Natal. 
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 Projeto desenvolvido pela Moradia e Cidadania/SP participa de espetáculo e 

evento institucional 

    Foi realizado no dia 03 de dezembro, 

na Biblioteca São Paulo - no Parque da 

Juventude, a versão resumida da 

coreografia "A Floresta dos sentimentos 

e o roubo do livro das virtudes" uma 

parceria do Projeto Zaki Narchi com a 

Escola de Dança Step Up. Verdadeira 

integração e inclusão, mostrando dança 

de qualidade para toda a zona norte.  

     

O espetáculo foi criado pelos próprios 

dançarinos, sob a coordenação atenta do 

Professor Marcos, que também elaborou as 

coreografias e figurinos. 

    

 

O Projeto do Coral Zaki Narchi se apresentou no Congresso Internacional de 

Estética em São Paulo. O Coral Infantil Zaki Narchi, projeto desenvolvido pela 

Moradia e Cidadania/SP, se apresentou no Centro de Convenções do Anhembi, em 

São Paulo, no dia 13 de agosto, com performance diferenciada do Hino Nacional 

Brasileiro. “Participar da abertura do 18º. Congresso Internacional de Estética foi 

emocionante. Um momento especial. As crianças cantaram o Hino Nacional com 

vibração e energia. 

A pianista do coral, Hilara Crestana, revelou que foi uma experiência fascinante. 

“Cantar para mais de 2000 pessoas num congresso internacional foi bastante 

empolgante! A energia foi tão boa que o coral arrasou! Parabéns a dos, desde as 
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crianças até os coordenadores do evento. O evento foi coberto pela rede 

jornalística, internet, revistas, etc. Além disso, estiveram presentes profissionais 

de estética, médicos, políticos, que puderam conhecer uma parte do trabalho que 

é realizado pela Moradia e Cidadania na região norte de São Paulo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos dias 04 e 05, todos os projetos de São Paulo participaram do evento que 

reuniu as Instituições Paulistas e algumas de outros Estados para demonstrarem 

através de maquetes, informações e desafios, a idéia dos participantes para o uso 

de energias alternativas nas suas comunidades. O projeto apresentado pelo Projeto 

Zaki Narchi foi sobre a utilização do lixo doméstico na criação de gases para 

produção de eletricidade doméstica.  
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Alfabetização e geração de renda no Município de Itaóca - SP 

 Em 2010, Moradia e 

Cidadania/SP, por meio do Comitê 

Sorocaba, continua desenvolvendo 

importantes projetos no Município de 

Itaóca, um dos mais pobres da SR 

Sorocaba e do Alto Vale do Ribeira. 

 Estão em atividade cinco núcleos 

de alfabetização de jovens e adultos, 

num total de 94 alfabetizados com idades de 20 a 80 anos. Esses projetos estão em 

andamentos desde  2003, com excelentes resultados, sendo que vários dos 

beneficiários já estão empregados em outras cidades da região em virtude de 

terem sido alfabetizados e sociabilizados. 

 O Comitê concluiu em abril de 2010 a construção de uma mini cozinha 

industrial, onde uma associação de famílias está se beneficiando com mandioca, 

milho, abóbora etc, o que lhes gera renda.  

 “Todos os projetos  realizados desde de 2003, tais como alfabetização de 

jovens e adultos, sala de corte e costura, construção da mini cozinha industrial, 

iluminação do Quilombo e sociabilização das famílias quilombolas, influíram 

decisivamente no desenvolvimento do Município de Itaóca, resultando em melhoria 

do IDH”, disse o voluntário do Comitê Carlos N. Macedo. 

 Além do trabalho de alfabetização em Itaóca, o Comitê Sorocaba da Moradia 

e Cidadania passou a colaborar em junho com a AMAS – Associação dos Amigos dos 

Autistas de Sorocaba, uma entidade que, desde 1994, presta assistência para 

pessoas com síndrome de autismo.  

 O autismo se caracteriza pelo comprometimento de três áreas do 

desenvolvimento humano: a comunicação, a interação social e a imaginação. O 

indivíduo portador de autismo é uma pessoa “fechada em si mesma”. Sua maior 
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dificuldade é relacionar-se com o mundo e com o outro. A AMAS atende em tempo 

integral 43 portadores de autismo, com idades entre 07 e 36 anos. 

 Com o apoio da Moradia e Cidadania/SP, a AMAS desenvolve um trabalho de 

integração junto às mães destes pacientes, oferecendo cursos artesanais de 

costura, culinária e de pintura, visando a geração de renda. Desta forma, mães de 

autistas se reúnem às segundas e sextas-feiras na instituição para aprendizado e 

confecção de artesanato. E toda a renda obtida com a venda deste material é 

revertida para as famílias dos autistas. 

DISTRITO FEDERAL 

Projeto Centro de Cultura Radicais Livres 

 A Moradia e Cidadania/DF desenvolve em parceria com a Associação 

Sóciocultural Radicais Livres, o projeto Sócio Cultural Radicais Livres que acontece 

em São Sebastião, Região Administrativa de Brasília, e tem como objetivo incluir 

cultura na vida desta comunidade. 

 Teatro, música, recitação de 

poesia, dança, artes plásticas e vários 

estilos de música tornam o Sarau 

Radical, a única opção de evento 

cultural que fomenta a diversidade 

misturando estilos de arte como rock e 

hip-hop, reggae e samba e ainda abre 

espaço para apresentações de amadores e profissionais no mesmo palco, 

melhorando a auto-estima dos iniciantes e estimulando a cidadania com a 

publicação de jornaizinhos produzidos, nos quais se publicam as crônicas e poesias 

dos jovens escritores da comunidade.  

 A comunidade vive uma realidade bastante adversa com altos índices de 

criminalidade entre os jovens, o alto índice de desemprego e o baixo índice de 

escolaridade da população que lá vive  estimula ainda mais as dificuldades entre os 

jovens e os adultos. 
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 Os responsáveis pelo projeto são historicamente envolvidos no fomento e 

produção cultural na comunidade, pela intensa atividade em torno das produções 

do Sarau Radical.  

 O evento, realizado há sete anos, 

é uma ação mensal que reúne artistas 

locais e traz atrações diversas de vários 

pontos do DF. No evento, muitos jovens 

da comunidade são inseridos 

socialmente e tem espaço para 

expressar sua arte.  

Projeto Sonnorus 

 Este projeto é desenvolvido em parceria com o Instituto Sócio-Cultural e 

Ambiental Arthur Andrade – ISCAAA, em São Sebastião, o Projeto Sonnorus, tem 

como objetivo a socialização e educação através da arte representada pela música. 

 O projeto oferece cursos de violão, teclado, flauta doce e coral, palestras 

com músicos profissionais, eventos culturais trimestrais com  apresentações dos 

alunos  e de artistas locais. 

 “Eu sempre quis tocar violão, 

aprender um pouco de tudo, clássico ou 

popular, a técnica do instrumento e a 

teoria apresentada pelos professores são 

boas. O curso é tudo que a comunidade 

precisa porque dá oportunidade de 

pessoas pobres aprenderem música 

gratuitamente” (Grégore Lima, aluno de 

violão).  

 São através das apresentações dos professores Marcílio Medeiros e Augusto 

Xavier que os alunos puderam apreciar músicas instrumentais e populares, além de 

tomar conhecimento do curso de música em teoria e instrumento oferecidos pelo 

ISCAAA com parceria da Moradia e Cidadania/DF. “Eu estudo teoria musical e 
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técnica para piano com o professor Augusto e agora posso participar de uma banda 

na minha Igreja” diz Denis Derkian, aluno de teclado do Instituto. Os alunos e 

professores se apresentam em escolas públicas da comunidade para divulgar o 

trabalho realizado e captar mais alunos para os cursos.  

 

 

 

 

 

 

PARAÍBA 

 Reforço escolar e aulas de música em João Pessoa  

 

A Moradia e Cidadania/PB e a Associação Deus Conosco, localizada no Bairro do 

Rangel, na Cidade de João Pessoa/PB, realiza reforço escolar, aulas de música, 

atividades lúdicas para as crianças da comunidade. 

  

 Em abril de 2010, as crianças do Bairro 

Rangel, que formam o Coral Infantil São 

Francisco das Chagas, realizaram uma 

apresentação na Agência Epitácio Pessoa, da 

CAIXA, no Dia A de Atendimento CAIXA.  

  

 

Outros Parceiros: Centro de Ensino do Bosque e Centro Educacional São Francisco. 

RIO GRANDE DO NORTE 

Circuito CAIXA de Maratoninha em Natal 
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Moradia e Cidadania/RN promoveu a participação de 350 crianças nas competições 

do Circuito CAIXA de Maratoninha em Natal. As crianças eram das seguintes 

comunidades: 50 atletas da comunidade de Retiro, distrito de Macaíba/RN, 50 

atletas da comunidade de Capoeira (origem quilombolas) também do distrito de 

Macaíba/RN, 50 atletas da comunidade de São Paulo do Potengi Município do RN, 

50 atletas da comunidade de Nova Natal, em Natal. Todos oriundos da Escola 

Municipal Professora Maria Tânia Almeida.    Foram também 50 atletas da 

comunidade das Quintas em Natal, 50 atletas da comunidade de São Gonçalo do 

Amarante em Município do RN, e outros 50 atletas de comunidades diversas. 

  No final da competição foram contabilizadas oito bicicletas para o grupo que 

encaminhados pela Moradia e Cidadania. 

PIAUÍ 

Projeto Balé Santa Terezinha e Santa Bárbara 

 A Moradia e Cidadania/PI apoia o 

Balé Santa Bárbara nos bairros Satélite e 

no Vale Quem Tem. O Projeto Balé tem 

como objetivo disponibilizar aulas de 

dança clássica para as meninas das 

comunidades de baixa renda. 

Atualmente as duas salas atendem 100 

alunas que se destacam pela dedicação, 

aplicação e talento.  

 O balé é uma arte e tem grande importância para o desenvolvimento da 

criança, pois além de proporcionar a conscientização corporal trabalhando todos os 

músculos do corpo, oferece ainda uma bela formação cultural contribuindo para o 

processo de inclusão dessa população. 

 Nas aulas de balé, todas recebem noções de boas maneiras, organização, 

disciplina, comportamento em grupo e responsabilidade. Também é desenvolvido o 

gosto e amor pela arte, a musicalidade, o ritmo, a coordenação motora, a 
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criatividade, sempre procurando elevar a auto-estima de todos. O projeto vem 

incentivando à participação masculina, que ainda sofre certo preconceito em nosso 

país.  

CEARÁ 

Projeto Dia da Cidadania 

  A Moradia e Cidadania/CE realiza nos bairros pobres de Fortaleza e nas 

cidades do interior do estado o Dia da Cidadania, um projeto de ação social que 

consiste em levar para diferentes comunidades médicos, dentistas, oftalmologistas, 

emissão de documentos, cabeleireiros, palhaços para fazer atividades com as 

crianças, palestras sobre primeiros socorros e DST, direitos de cidadania, e em 

alguns casos doamos cadeira de rodas e medicamentos. O objetivo desse projeto é 

contribuir para uma sociedade mais justa, cidadã, saudável e principalmente 

inclusiva. 

 O Dia da Cidadania acontece no segundo sábado de cada mês e são 

beneficiados em média, 500 pessoas, entre jovens, adultos e crianças. 

 Uma das beneficiadas, Maria Aila da Silva - líder da comunidade atendida 

pelo projeto do bairro do Montese, diz “Gostaria que outras instituições se 

preocupassem com as pessoas que são esquecidas pelo poder público, e que nos 

ajudasse a ter uma vida digna. Nossas comunidades só são lembradas e visitadas na 

época das eleições. Agradeço a Deus e a ONG Moradia e Cidadania por lembrar-se 

da  gente. Muito obrigado!" 

  De janeiro a maio de 2010,  foram 2.500 pessoas, entre crianças, jovens e 

adultos.  

        A Moradia e Cidadania/CE organiza o evento, articulando todos os parceiros e 

em casos específicos providencia medicamentos e doação de cadeira de rodas; o 

Corpo de Bombeiros ministra palestras de primeiros socorros; o Exército 

disponibiliza médicos; a Marinha, dentistas; a Secretaria de Saúde do Município, 

vacinas, medição de pressão e exames de diabetes; a Secretaria de Segurança, 

carteira de identidade, de trabalho e CPF; o Conselho Tutelar, certidão de 
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nascimento e casamento, 1ª e 2ª via; o Instituo Embeleze, cabeleireiras; e os 

voluntários que se dedicam muito para a realização da ação. 

 “O que me impressiona é o compromisso da ONG em relação às pessoas, o 

cuidado, o respeito, a preocupação para que dê tudo certo, que as pessoas saiam 

felizes, isso tem me deixado entusiasmado, e acreditando que o nosso país tem 

jeito, e essa corrente de solidariedade acaba contagiando mais pessoas a fazerem 

sua parte, portanto quero concluir dizendo que a Caixa está de parabéns por ter 

uma ONG comprometida com o ser humano, pensando em fazer o bem, parabéns a 

todos que participam da ONG que faz a diferença e podem contar comigo sempre” 

(Conselheiro tutelar de Fortaleza Sr. Messias Menezes de Queiroz). 

PIAUI 

Projeto Espaço Crescer 

 

  A Moradia e Cidadania/PI 

promove a reforma na sede do Projeto 

Espaço Crescer para a melhoria das 

condições da sala de aula de estudos 

para elevar a capacidade de 

atendimento de 20 para 30 crianças 

carentes da vila. O projeto realiza 

reforço escolar para as crianças da Vila 

Bandeirante II. 

 

 A Moradia e Cidadania promove também a manutenção dos equipamentos 

eletrônicos computadores e impressoras utilizados na instituição. 

 

Projeto Pelotão Mirim é desenvolvido no Bairro Satélite, zona leste do estado. O 

projeto proporciona a 200 crianças, atividades aos sábados (aulas de cidadania e 

instrução militar; e aulas culturais: dança, teatro, canto e coral, capoeira e 

futebol).  
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 No dia 21 de agosto foi 

realizada reunião com as mães dos 

alunos do projeto, com o intuito 

de contratar a confecção de 100 calças 

militares que foram usadas no desfile 

cívico marcado para o dia 21 de 

setembro, que contou com a 

participação de cinco pelotões ao 

comando do Ronda Cidadão e da Banda 

Marcial da Polícia Militar do Piauí. 

  Para a fabricação das calças foi firmada uma parceria com as LOJAS AGUIAR 

que repassou os tecidos com desconto de 50% no preço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO GRANDE DO SUL 

 

Projeto Casa Brasil/ Projeto Tabor - Jovens fazem exposição fotográfica. 

    Escrita com a Luz é o nome da primeira exposição fotográfica dos jovens do 

Projeto Tabor da Casa Brasil, que realizaram oficinas, de maio a novembro, de 

fotografia com a jornalista Danielle Sibonis. 

    "As imagens, apesar de silenciosas, dizem muito e têm o poder de alegrar, ferir e 

influenciar comportamentos. Para estes jovens, a fotografia possibilita que eles 
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criem seu próprio discurso e explorem o mundo a sua volta com a sensibilidade 

despertada", defende a jornalista idealizadora do projeto. A exposição estava na 

entrada da Casa Brasil durante a última semana de novembro,  em comemoração 

aos três anos da Casa em Porto Alegre. 

 

 

 

 

 

TOCANTINS 

Semana da Consciência Negra 

    Aconteceu na cidade de Miranorte, Tocantins, de 22 a 26 de novembro a Semana 

da Consciência Negra realizada com a parceira da Moradia e Cidadania e o Centro 

de Ensino Médio Rui Brasil Cavalcante. 

    Mais de 500 alunos do Ensino Médio participaram 

ativamente do evento, além da presença dos alunos 

das escolas municipais, de representantes da APAE e 

da comunidade local. 

    O Sr. Elis Raik Miranda de Carvalho, representante do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação do Tocantins (SINTET) proferiu a palestra magna com o 

tema “Valorizar a vida é dizer não ao racismo”. Além desta aconteceram 

apresentações culturais: tambor, poesia, danças, teatro e música; exibição e 

reflexão do filme documentário “O Besouro” e Desfile Beleza Negra.  
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    A programação foi precedida de estudo 

de textos e debates sobre o tema, 

realizados em sala de aula, coordenados 

pela professora Maria da Paz Alves 

Hortegal, coordenadora da ação. 

    A Moradia e Cidadania/TO contribuiu 

com alimentos e material didático para o 

trabalho pedagógico. Esta ação faz parte 

do projeto “Educação Cidadã”, realizado pela ONG com a parceira de instituições 

educacionais, que tem como objetivo contribuir para a formação cidadã dos 

jovens, visando reduzir as discriminações, valorizar a diversidade, promover 

equidade de gênero e cidadania. 

 

 

 

 

 

3. GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE 

 

 Esta linha de atuação abrange o maior volume de projetos desenvolvidos 

pela Moradia e Cidadania. A realização de cursos profissionalizantes e ações de 

promoção de geração de trabalho e renda são desenvolvidas com base nos 

conceitos da economia solidária  quando se trata de grupo produtivo, e no estímulo 

ao empreendedorismo individual quando for esta a opção do participante.  
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São desenvolvidos cursos de artesanato, culinária, corte e costura, 

cabeleireiro, manicure, pedicure, depilação, informática, hardware, serigrafia, 

fabricação de vassouras ecológicas, pedreiro, encanador, eletricista entre outros. 

Nesta linha de atuação também se enquadra o microcrédito produtivo e 

orientado desenvolvido pela instituição como mandatária da CAIXA.  

Confira as ações em destaque, desenvolvidas nos estados: 

ESPIRITO SANTO 

 

Projeto Cego-Faz 

A Moradia e Cidadania/ES, em parceria com A-PONTE, realiza o Projeto Cego-Faz, 

de geração de renda, com produção de sabão, feito com óleo reciclado, e vassouras 

de garrafas pet’s.  

Os produtos foram comercializado na XXI Feira do Verde, que aconteceu de 16 a 21 de 

novembro, na Praça do Papa em Vitória/ES, nos estandes 47 e 48. 

 

MATO GROSSO  

 

Projeto "Caminhos Entrelinhas 

 

A Coordenação da Moradia e Cidadania do MT realizou o Projeto "Caminhos 

Entrelinhas"- de ocupação e geração de renda promoveu capacitação, em 

artesanatos  para 1699 pessoas de baixa renda de diversas comunidades na cidade 

de Cuiabá 

 O Projeto tem como proposta incentivar a prática do artesanato como 

alternativa de geração de renda, troca de experiências, lazer, integração, auto 

valorização. O grupo Artes e Artesanato Arara Azul, do bairro 1º de Março se reúne 

às terças-feira para prática do crochê, arte em meia, pintura, bordado, bijuteria, 

etc produzindo lindas peças que são comercializadas na feira do bairro. 
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  O Projeto conta também com a parceria com a Caixa Econômica Federal e da 

Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. As atividades  

tiveram início no dia 18 de janeiro de 2010, atendeu moradores dos bairros Dom 

Aquino, Tijucal, Jd Ubirajara, Pedra 90, Altos da Boa Vista, Ribeirão do Lipa, 1º de 

Março, Jardim dos Ypês, Despraiado e os 

Prestadores de Serviço/ CAIXA. 

1. Curso de Arte em Meia - É a técnica 

de esticar meias de seda, buclê em aros 

de arame, pedaços ou bolinhas de 

isopor, papelão e outros acessórios, a 

fim de dar forma a enfeites firmes e 

delicados, usados em decoração de 

ambientes e festas. Podem ser feitos arranjos de flores, bonecas, bijuterias, 

adornos de mesas, brindes diversos, etc. As pessoas aprendem rapidamente, o 

resultado é um sucesso. 

Bairros: 1º de março (8 à 12/02/2010), Jardim dos Ypês (22 à 26/02/2010), Dom 

Aquino(01 à05/03/2010) 15hs/aula cada  

 2. Curso de Tapetes em Malha – Os 

trabalhos produzidos ficam bem 

acabados e com estilo contemporâneo, 

são tapetes em malha na técnica 

amarradinho-retalhos. Os retalhos são 

de vários tecidos tipo micro fibra, two-

way e malha são feito na tela de juta. 

Bairros: Pedra 90 (08 à 12/02/2010), 

Dom Aquino (22 à 26/02/2010), Tijucal (01 à 05/03/2010) e Prestadores de 

Serviço/ Caixa (25 à 29/01/2010),15hs/aula cada curso. 

3. Curso de Boneca em lã – Aqui há reciclagem de tudo que for possível. São feitas 

bonecas, palhaços com frasco de yogurte e tampinhas de PET que são utilizadas 

como brinquedo, ornamentação e brindes de festas infantil.  
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Bairros: Dom Aquino (01 à 05/02/2010), Tijucal (08 à 12/02/2010), Jardim 

Ubirajara (01 à 05/03/2010) e Prestadores de Serviço/ Caixa  (18 à 22/01/2010),  

15hs/aula cada curso. 

 

 

 

 

 

4. Bolsas Ecológicas - É possível 

reaproveitar as sacolinhas de plástico do 

supermercado para fazer bolsas, 

sacolas, sandálias e muito mais usando a 

técnica de crochê. A partir das sacolas 

plástica cortadas em tiras, tecidas com 

pontos de crochê, o curso ensina a 

produzir bolsa, sacola, dentre outros 

utilitários gerando renda. 

Bairros: Tijucal (01 à 05/02/2010), Dom Aquino (08 à 12/02/2010), Pedra 90 (22 à 

26/02/2010), Altos da Boa Vista (01 à 05/03/2010) 15hs/aula cada curso.  

5. Caixa de Presente – O curso ensina a 

sofisticar e valorizar produtos com 

bonitas embalazens, confeccionando 

caixas de presente que fazem a 

diferença, porque, além de serem um 

charme, podem ainda serem 

aproveitadas depois, para guardar o que 

desejar. 
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Bairros: Despraiado (01 à 05/03/2010) 15hs/aula cada curso. 

Curso profissionalizante para prestadores de serviço CAIXA: 

    Curso de Almofadas em Capitonê, no 

período de 09 à 13 de agosto para 14 

prestadores de serviço. 

    O ponto capitonê é uma arte bastante 

antiga e consiste na técnica de unir os 

pontos em ângulos, qualquer tecido 

pode ser utilizado em sua confecção, 

com este ponto pode fazer almofadas, 

colchas, etc. 

    O curso foi muito bom e os participantes ficaram bastante animados em 

aprender um ofício, pois com o apredizado poderão ter outra alternativa para o 

complemento da renda mensal. 

 

 

PERNAMBUCO 

Curso de Cabeleireiro Profissional  
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A Moradia e Cidadania/PE realiza o Curso de Cabeleireiro Profissional para 23 

moradores da Comunidade Escorregou Tá Dentro, no Recife.  

 O Curso de Cabeleireiro teve 

início em  agosto e encerrado no dia 

05 de novembro, com muita alegria e 

determinação dos participantes. 23 

pessoas concluíram o curso e foram 

certificadas. Apenas duas pessoas 

pararam de freqüentar o curso, uma 

por ter arranjado emprego e outra 

que estava com gravidez de risco. 

 O curso ofereceu 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. 

 Em outubro, a Moradia e Cidadania/PE em parceria com Instituto Embelleze, 

realizaram aula prática na comunidade onde os alunos do curso de cabeleireiro 

ofereceram os serviços como corte de cabelos, escova e chapinha para os 

moradores da Comunidade Escorregou tá Dentro. 

  Ao todo foram atendidas 44 pessoas, possibilitando aos comunitários o 

acesso a serviços que geralmente não tem a oportunidade de utilizar, elevando a 

sua auto-estima. 

 Dona Marluce, disse feliz: ”Eu gosto muito de me ajeitar, só que não tenho 

condições, tô me sentindo outra pessoa, só falto agora os dentes”.  
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RONDÔNIA 

 

Curso Corte e Costura, em Porto Velho 

 

Moradia e Cidadania/RO certifica 15 mulheres da comunidade do Bairro 

Planalto, alunas do Curso Corte e Costura, em Porto Velho. 

O curso teve por finalidade promover a capacitação e qualificação das 

mulheres em corte e costura como alternativa de geração de renda e melhoria da 

qualidade de vida das participantes. Esta iniciativa contou com a parceria do 

Centro Social Madre Mazzarello, em Porto Velho. 

 No encerramento, que ocorreu no dia 01 de junho, foi feita a entrega dos 

certificados, com o desfile das roupas (uniformes) confeccionadas, depoimentos 

emocionados e apresentações culturais realizadas pelos alunos do centro, vestidos 

com uniformes que também foram confeccionados por elas. 

 

TOCANTINS 

 

Curso Cozinha Brasil 

 

 A Moradia e Cidadania/TO, COEP 

e Associação Comunitária Santa Bárbara, 

viabilizaram o curso “Cozinha Brasil” 

através de parceria com o SESI 

Tocantins, na comunidade Santa 

Bárbara, em Palmas, Tocantins. 

  

Os cursos aconteceram no galpão da 

sede da Associação, com a formação de 06 turmas, duração de 10 horas aulas cada, 

no período de 22 de fevereiro a 13 de março de 2010, capacitando 205 pessoas.  
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Projeto Espaço Cidadão Itinerante 

Projeto Espaço Cidadão Itinerante,   nos 

meses de novembro e dezembro/2010,  

realizou cursos de capacitação que 

contribuíram para a geração de renda de 

145 pessoas das comunidades de Santa 

Bárbara, Taquari e Bela Vista na cidade 

de 

Palmas. 

 Foram realizados cursos de bordados, manicure, 

bombons de chocolate, pão caseiro, derivados do 

leite (requeijão cremoso e ricota) e decoração 

natalina (árvore de natal feita com balinhas). 

 Na região do Jalapão, em Mateiros, e na 

comunidade do Prata, em São Félix, a instrutora 

voluntária Mirce Milhomem ensinou a produzir pães 

caseiros, docinhos e sabão líquido. Também foram 

sorteados kits com utensílios (fôrmas/ colher/ rolo para 

massa), para incentivar a continuidade na produção. 
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As mulheres que cumprem pena da Unidade Prisional Feminina, de Palmas, 

participaram do curso de bordado em toalhas e produziram árvores de natal com 

balinhas. As participantes relataram que o curso de bordado servirá para “ganhar 

dinheiro” quando estiverem em liberdade e que as árvores seriam usadas para 

“presentear a família no dia da visita do natal”. 

  

Parceiros: Associação Comunitária Santa Bárbara, Associação Beneficente Vale do 

Jaboque, Escola Estadual Setor Sul – extensão na Unidade Prisional Feminina de 

Palmas, Igreja Presbiteriana 305 Sul, Igreja Bílblica Boas Novas, Igreja Católica de 

São Félix, e CINTRU – Centro de Integração dos Trabalhadores Rurais.  

RIO GRANDE DO NORTE 

 

Projeto Reciclando com Arte - Curso de flores com pet 

 A Moradia e Cidadania/RN desenvolve o Projeto Reciclando com Arte e 

realizou, no período de março a agosto de 2010, seis oficinas de flores com garrafa 

pet na Comunidade das Quintas. O objetivo é a educação ambiental e alternativa 

de geração de renda,  no sentido de que os participantes reconhecessem a 

relevância do processo de reciclagem, importância da preservação 

ambiental, seletividade dos resíduos sólidos e ainda seu aproveitamento, sua 

transformação em peças ornamentais ou utilitárias como recurso para geração de 

renda. Foram usadas 5.000 garrafas pet de diversos tamanhos para a confecção das 

flores. 
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 O curso beneficiou 102 pessoas, além de visar à socialização do grupo é 

ainda uma oportunidade de geração de renda. 

 

 

SÃO PAULO 

Projeto de desenvolvimento de dotes laborais e geração de renda. 

 A Moradia e Cidadania/SP, por meio do Comitê Regional de Santo Amaro, 

apoia a Casa Mamma Rose, entidade que tem por objetivo oferecer formação à 

mulher, dado o papel tão importante que ela tem na vida familiar. A instituição 

conta com dois programas: um de desenvolvimento de dotes laborais e outro para a 

geração de renda. 

 O primeiro programa, dirigido às jovens, ajuda as participantes a ampliar os 

seus horizontes culturais e a despertar as suas aptidões laborais. O curso abrange 

300 horas aproximadamente que compreende as matérias de: comunicação 

(comunicação e expressão, atualidade, inglês, iniciação ao trabalho), trabalho 

(informática, administração, mercado virtual e recepção) e cultura (arte, teatro, 

enriquecimento curricular). 

 

 O segundo programa intitula-se “Geração de renda” e pretende desenvolver 

uma mentalidade empreendedora nas participantes, de tal modo que elas se 

capacitem para gerar mais renda familiar. Os cursos compreendem áreas de 

formação pessoal como: valores, identidade, auto-convencimento, auto-estima, 
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confiança, vida em grupo e em família, comunicação e saúde da mulher; e de 

formação técnica como: crochê, culinária, bordado em fita, confeitaria, cozinha, 

costura, pintura em tela, informática e lingüística. 

 O projeto beneficia cerca de 360 mulheres, sendo que destas, fazem parte 

30 adolescentes grávidas. 

 

Em Ribeirão Preto/SP foram realizados cursos de capacitação profissional, na 

área de estética. 

 O projeto acontece no Bairro Jardim 

Monte Alegre e teve início em março de 

2010, oferecendo cursos totalmente 

gratuitos de manicure, de cabeleireiro 

básico e avançado, estética corporal e 

facial, maquiagem e terapia capilar para 

cerca de 270 alunos. 

    A iniciativa é resultado de várias parcerias: a Associação de Moradores do Bairro 

(COVIMAI) é responsável pela manutenção da casa onde funciona o projeto e pelo 

contato com pessoas na comunidade interessadas em fazer os cursos.  

 O Centro de Formação Profissional da Prefeitura de Ribeirão é responsável 

pelo cadastramento dos interessados, pela formação das turmas, por encontrar 

voluntários capacitados para ministrarem os cursos e pelo gerenciamento do 

projeto. 

 Instituições tradicionais e profissionais reconhecidos na área da estética 

também doam seu trabalho e produtos. É o caso do SENAI, Vitaderm e dos 

cabeleireiros Felipe Mariotto, da Mercearia da Beleza, e Marcelo Navarras, da 

Cibele Beauty Center. 
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Projetos do Centro de Desenvolvimento Humano (CDH) – CECOM e CDH – São Mateus - 

Fábrica de Bolsas em São Paulo -  

    O Projeto fábrica de bolsas, da Moradia e Cidadania/SP qualifica mulheres para a 

fabricação de bolsas com a reutilização de banners 

publicitários dos Projetos do Centro de Desenvolvimento 

Humano (CDH) – CECOM e CDH – São Mateus, zona leste de 

SP. O projeto já confeccionou bolsas e necessaires para 

diversas empresas e associações. 

 

    

 

O Projeto CDH – CECOM qualifica 

20 mulheres em corte e costura profissional, em parceria com a Associação de Pessoal da 

CEF, além de bolsas e necessaires.    Os dois projetos já estão gerando renda para seus 

alunos aprendizes. No total, foram feitas 897 bolsas e 149 necessaires. Todos os itens 

foram confeccionados com a reutilização de banners publicitários doados pela CAIXA. 

No dia 4 de novembro de 2010, a Moradia Participou de um evento na Secretaria de 

Justiça, onde ocorreu o “I Seminário PPCAMM São Paulo”. PPCAMM é o Programa de 

Proteção as Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Na ocasião foram entregues 

bolsas confeccionados pelas costureiras do Projeto CDH – São Mateus e CDH – CECOM.  

 

 

 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

48 

 

 

Em Itaoca, a Moradia e Cidadania/SP inaugura cozinha 

semi-industrial, em parceria com a Prefeitura e 

empresários,    no dia 11 de dezembro de 2010, para o 

atendimento e geração de renda, de mais de 15 

famílias do Bairro Fazenda, de Itaóca. 

  Foram distribuídos panetones e refrigerantes para 

mais de 150 famílias de baixa renda dos bairros Rio 

Claro, Fazenda e Quilombo Cangume. Também foram 

doados mais de 400 brinquedos para as crianças. Na 

ocasião, foram visitados os moradores e alunos dos 

núcleos de alfabetização de adultos do Quilombo do 

Cangume, do Bairro Rio Claro e Bairro Fazenda. 

  

  No Quilombo do Cangume foi realizado o 

projeto de iluminação de 30 casas, tendo 

a ONG Moradia e Cidadania/SP fornecido o 

material e a Prefeitura a mão de obra. A 

realização desse projeto beneficiou 200 

pessoas que vivem no Quilombola. 

  

   Foi visitada também a sala de corte 

costura e artesanato, implantando pela 

Moradia e Cidadania em parceria com o 

Fundo Social de Itaóca, e que hoje gera renda para várias famílias. O Comitê da Moradia e 

Cidadania de Sorocaba fornece retalhos, linhas e aviamentos para confecção das peças de 

artesanato.  

  

SANTA CATARINA 

 

Projeto Mãos à Obra 

 A Moradia e Cidadania/SC apóia o 

Projeto Mãos à Obra que tem como 
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objetivo desenvolver curso de formação para pedreiro, aumentando assim, o grau 

de empregabilidade através desta qualificação para os moradores de comunidades 

de baixa renda. 

 O projeto contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica na área de abrangência do CRAS I e 

CRAS II– Centro de Referência de Assistência Social do Município de Tubarão em 

Santa Catarina. Fazem parte deste município as comunidades do Bairro Morrotes e 

Bairro Passagem e outras diversas comunidades próximas que também se 

encontram em área de risco.  

No momento estão sendo qualificados 20 

beneficiários que ao final do curso 

estarão empregados, gerando com isso 

uma nova realidade de vida para eles. 

“Já trabalho como servente, mas essa 

qualificação vai me ajudar a ter um 

melhor emprego. Assim posso alcançar 

meu objetivo de melhorar minha renda 

e me casar no final do ano” revela um 

aluno do curso de 25 anos. 

 Jurema Bressan, uma das parceiras no projeto se diz muito contente com o 

resultado, “é inspirador acompanhar a motivação e empenho dos alunos e o poder 

da união entre as pessoas para realização 

de um projeto. Parabéns a todos!”   

 O curso acontece aos sábados 

durante todo o dia. Conta com outros 

parceiros: CRAS Plantando Gente I; Caixa 

Econômica Federal SR Sul SC; UNISUL – 

Universidade do Sul de Santa Catarina; 

Associação do Núcleo de Materiais para 

Construção Ltda – Rede Construforça; 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

50 

Associação dos Comerciantes de Materiais para Construção – ACOMAC; Sindicato da 

Indústria da Construção Civil – SINDUSCON; Prefeitura de Tubarão. 

Projeto Travesia - Workshop sobre “Empreendedorismo    

 A Moradia e Cidadania/SC e o Serviço de Ação Solidária e Cidadã – ONG Travessia, 

realizaram nos dias 6 e 7 de dezembro, na 

cidade de São José – Grande Florianópolis, um 

Workshop sobre “Empreendedorismo” para os 

alunos dos cursos Informática Básica, 

Informática Avançada,  Montagem e Manutenção 

de Computadores, 

cursos estes 

oferecidos 

gratuitamente pelas instituições.  

    O Workshop foi dividido em três etapas, sendo que a 

abordagem foi feita com três grupos diferentes de 

acordo com a faixa etária e o nível de escolaridade dos alunos. 

    O tema principal foi apresentado pelo funcionário da Caixa Econômica Federal, 

associados e voluntário, Sr. Paulo Ricardo Becker Jacintho, que teve a iniciativa de 

oferecer a palestra e dissertou sobre os seguintes itens, entre outros: 

- Escolhas 

- Necessidades humanas 

- Crenças limitadoras    

- Crenças de expansão 

- Valores 

- Competência pessoal 

- Ferramentas para o sucesso 

- Passos para realizações 

- Empreendedorismo e intra-empreendedorismo 

- Plano de negócio ou de carreira 

- Empreendedorismo individual 



 

Moradia e Cidadania – Presidência Executiva 

Telefones: (61)- 3206.7970/7957/7967/7883 Fax: 3206.7956 

 Site: www.moradiaecidadania.org.br                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                       

51 

 

    “Foi uma experiência riquíssima, me surpreendi positivamente com a 

receptividade dos alunos, com sua participação e entusiasmo. Percebe-se que os 

jovens estão comprometidos e sedentos por conhecimento. No entanto, o grande 

beneficiário posso dizer, foi eu mesmo, pela oportunidade de transmitir meu 

conhecimento e influenciar positivamente a vida desses jovens que estão 

descobrindo e expandindo suas competências” revela o Sr. Paulo Jacintho. 

    Com a realização do workshop, pôde-se observar que participantes saíram 

extremamente motivados e mais seguros para entrarem no mercado de trabalho, 

pois despertaram um novo saber. 

    “Cabe aqui a observação de que o palestrante, além de expor o assunto, 

trabalhou com dinâmica de grupo e também aproveitou todas as oportunidades 

possíveis para enfatizar a importância dos valores morais como requisito para uma 

vida de sucesso tanto em nível profissional como pessoal. No final de cada etapa a 

palavra ficou em aberto para os alunos, que fizeram seus depoimentos elogiando o 

palestrante e disseram o quanto foi importante essa atividade”, disse Silvia 

Lorenzetti. 

GOIÁS 

Projeto CIDES - Cursos de costura industrial 

e inclusão digital 

 

A Moradia e Cidadania/GO certificou no dia 
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09 de setembro, 12 alunas do curso de Costura Industrial e 07 do curso de Inclusão 

Digital do Projeto CIDES – Itamaracá,  na região noroeste de Goiânia. O objetivo do 

projeto é oferecer cursos e atividades diversas em artes, educação complementar, 

esportes, profissionalização e saúde a moradores de baixa renda. 

 O evento ocorreu na sede do projeto e estiveram presentes: Silvana Coimbra 

e Nancy Heloisa (Moradia e Cidadania/GO); Nelia Aparecida (Coordenadora Técnica 

do Curso de Costura Industrial do SESI/SENAI em Aparecida de Goiânia); Fátima de 

Jesus (Coordenadora do Projeto CIDES); Emanuel de Souza (Instrutor do curso 

Inclusão Digital); Lindalva (Instrutora do curso de Corte e Costura) e alunos 

formandos do projeto.  A entrega dos certificados foi um momento alegre e 

descontraído, onde os alunos demonstraram a grande emoção em concluir o curso. 

Durante a comemoração, os alunos expressaram de forma sincera e contagiante as 

suas experiências como participantes do Projeto CIDES Itamaracá, agradeceram a 

Moradia e Cidadania pela iniciativa e compromisso com a sociedade e em especial 

a  paciência e dedicação dos instrutores. 

 

 

MATO GROSSO 

Oficina de Bolsas Ecológicas na 

DATAPREV 

No dia 11 de junho, atendendo convite da 

Empresa de Tecnologia e Informações da 
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Previdência Social - DATAPREV, a Moradia e Cidadania/MT participou da Semana do 

Meio Ambiente realizando Oficina de Bolsas Ecológicas para empregados e 

familiares daquela Empresa.  

 A Oficina teve o objetivo de ampliar a consciência ecológica, descobrir que 

pequenas mudanças em nossas atitudes ajudam na preservação do Meio Ambiente. 

Exemplo é a transformação de  sacolas plásticas em produtos ecologicamente 

corretos, no caso as lindas, elegantes e versáteis bolsas ecológicas tecidas com 

pontos de crochê desejado e que gera renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERNAMBUCO 

Projeto Saúde e Cidadania 

 O Projeto Saúde e Cidadania 

busca proporcionar aos jovens de 18 a 

28 anos da comunidade Escorregou Tá 

Dentro, da cidade do Recife,  

experiência profissional, na área de 

consultoria e vendas, oportunizando 

seu ingresso no mercado de trabalho.  
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 O projeto conta também com a parceria da Viva Saúde, empresa integrante 

da Baker Tilly internacional, e a Rede Lotérica da CAIXA, por meio do Sindicato dos 

Empresários Lotéricos de Pernambuco-SELEPE.  

    Dezoito jovens de comunidades assistidas pela ONG (Escorregou tá Dentro, Pilar 

e Aldeia de Baixo) já ingressaram no mercado de trabalho e tiveram a oportunidade 

do primeiro emprego. 

 

PARANÁ 

Curso de Capacitação Prática e Teórica de Economia Solidária no Paraná. 

 Em agosto, a Moradia e Cidadania/PR realizou  o Curso de Capacitação 

Prática e Teórica de Economia Solidária, para as 60 mulheres da Comunidade de 

Borda do Campo - São José dos Pinhais , no Paraná.  

 O curso teve duração de 200 horas, e abordou assuntos como: a legislação 

voltada ao cooperativismo, ética e cidadania, segurança e saúde no trabalho, 

trabalho em equipe, administrativo em geral, custos, atendimento ao cliente, 

empreendedorismo, primeiros socorros, e toda a parte prática (informações 

técnicas e manuseio). O objetivo é contribuir para a geração de renda e 

constituição de uma cooperativa de costura e confecção. 

 Esta iniciativa conta também com a parceria da Secretaria Municipal do 

Trabalho de São José dos Pinhais e Agência e Fórum Municipal de Economia 

Solidária. 

 

RIO GRANDE DO SUL 

Projeto Ziguezagueando e Cortando 

Reto na Casa Brasil 

 No mês de agosto, a Casa Brasil foi 

contemplada com mais dois projeto de 
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Economia Solidária aprovados. O primeiro é o Projeto Ziguezagueando e Cortando 

Reto – módulo avançado - este com o objetivo de capacitar 56 mulheres da 

comunidade em técnicas de costura, artesanato em tecido, noções de 

empreendedorismo, autoconhecimento e convivência interpessoal. Esta é uma 

parceira entre a Moradia e Cidadania/RS e a Rede Parceria Social, projeto do 

Governo do Estado, que tem como entidade apoiadora o Instituto Nestor de Paulo 

das Lojas Renner.  

O projeto teve inicio no mês de novembro e promove a inclusão social, geração de 

renda e comercialização solidária (preços justos em feiras coletivas), nos conteúdos 

está inserido também a questão do meio ambiente, a partir do material usado 

como insumo para a confecção, pois trata-se de resíduos têxteis. Outra questão 

trabalhada é a participação ativa e comprometimento dos participantes como  

requisitos para a formação de uma rede de empreendimentos que visão o bem 

comum. 

 

 

 

 

 

 

Projeto Corte e Ação  

Participantes souberam como adquirir crédito para seu negócio 
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    A Regional Extremo Sul da ONG Moradia 

e Cidadania, em parceria com o Centro 

Social e Evangélico Betel, de Pelotas, 

realizou nos dias 1 e 2 de dezembro 

palestras direcionadas às cabeleireiras que 

participaram das três edições do Projeto 

Corte e Ação em 2009 - 2010. Na ocasião, 

foram tratados temas como microcrédito 

produtivo, educação financeira, mercado 

de trabalho e economia de água.  

   No primeiro dia do encontro foi ministrada palestra sobre o Programa de 

Microcrédito Produtivo Orientado pelo agente de crédito e representante da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Anderson Garcia, e pelo o agente de Microcrédito da Caixa, 

Eduardo Kanaan da Silva. Os palestrantes explicaram como adquirir o crédito e 

esclareceram dúvidas das participantes. No dia seguinte os temas abordados foram 

mercado de trabalho e economia de água.   

 Instruído por profissionais qualificados, o primeiro modulo 

de 2010 em técnicas básicas de corte de cabelo 

representou aumento da auto-estima das mulheres 

participantes. Os módulos secundários abordaram 

qualidade no atendimento, preparação do cliente para o 

corte, lavagem, aplicação de tintura, entre outros, 

deixando-as aptas para o mercado de trabalho. O curso foi 

realizado num período de quatro meses e também teve como meta reforçar a ética 

profissional e comportamental. 
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Em 2011, o salão de beleza, instalado em regime de comodato no BETEL, vai ser utilizado 

para os grupos que já estão capacitados, atendendo a população local e gerando trabalho e 

renda, objetivo geral desse projeto. 

MINAS GERAIS 

Projeto Agência de Negócios da  ábrica Social ( ANEFS) 

   O objetivo da ANEFS é assessorar grupos de produção vinculados ou não às 

políticas públicas de geração de trabalho e renda nas atividades (financeiras e 

logística de produção) relacionadas a seus negócios. Estratégia que visa dotar as 

unidades de produção de mecanismos viáveis para a realização de negócios, por 

meio da articulação de parcerias técnicas, financeiras e comerciais.  

Em 2010, foram desenvolvidas inúmeras atividades, dentre elas:  

1º Seminário de Avaliação da Fábrica Social – Vila São José set/2010 

Objetivo: Avaliar resultados, traçar diretrizes e planos para a Unidade Produtiva. 

Público Alvo: Costureiras associadas e parceiros da Fábrica Social Vila São José 

  

1º Workshop dez/2010  

Assunto: Assessoria Contábil 

Outras atividades desenvolvidas: 

1- Diagnóstico produtivo e comercial de grupos para identificar as potencialidades 

e fragilidades.   

2- Prospecção de mercado.  

3- Desenvolvimento da logística de comercialização.  

4- Realização e articulação de parcerias visando firmar convênios de cooperação 

comercial com empresas de responsabilidade social para fechar negócios  

(identificar mercados potenciais; exemplos: hotelaria, que com a realização da 

Copa em 2014, vai aumentar sua demanda de enxoval de cama e mesa; hospitais, 
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possui demanda continua de enxoval hospitalar; construtoras, cuja demanda de 

uniformes tb é continua; etc. e com base nesse mercado qualificar os grupos 

produtivos para atendê-lo).   

5- Melhoria dos sistemas de gestão administrativa e produtiva dos grupos de 

inclusão produtiva .   

6- Criação da marca institucional do canal de comercialização. 

7- Realização de Rodadas de Negócios. A Agência de Negócios da Fabrica Social 

realiza workshops de gestão administrativa e financeira com diversos 

empreendimentos, preferencialmente integrantes da Economia Solidária. As 

oficinas são uma forma de sensibilizar grupos para qualidade de produtos e serviços 

prestados, rotina de registros e organização institucional. Ao todo serão oferecidas 

08 oficinas temáticas com intervalo de 15 dias. 

    O tema da primeira oficina que ocorreu no dia 01 de dezembro foi Assessoria 

Contábil. 

    A Moradia e Cidadania/MG ofertará 15 computadores, em forma de sorteio, para 

os grupos participantes dos workshops. Os computadores possuem sistema 

operacional GNU-Linux Ubuntu 10.04 e estão configurados com as planilhas de 

gestão elaboradas pela ANEFS e todos serão orientados para a sua utilização. 

4. APOIO ÀS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 

Esta linha de atuação contempla o desenvolvimento de ações de apoio às 

cooperativas de catadores. São ações que vão desde a formalização de uma 

cooperativa à aquisição de materiais como luvas, uniformes, recipientes para a 

separação do lixo, transporte, prensas, botinas, óculos, máscaras entre outros.  

Realiza curso de alfabetização, curso de produção de artesanato com reutilização 

de materiais recicláveis para agregar valor ao material coletado e gerar renda às 

famílias e qualificação com base nos princípios da economia solidária.  
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A Moradia e Cidadania contribui também para a articulação dos catadores, 

promovendo sua participação em fóruns, seminários e encontros diversos, 

fornecendo o transporte e lanches aos mesmos.  

MINAS GERAIS 

Projeto Rede Sol 

 A Moradia e Cidadania e parceiros contribuíram para a estruturação da Rede 

Sol, que envolve a comercialização de materiais recicláveis,  recolhidos por 10 

cooperativas de catadores/recicladores, a fim de potencializar a renda dos 

trabalhadores envolvidos. 

 O trabalho é desenvolvido em parceria com o Fórum Municipal Lixo e 

Cidadania,  Caixa Econômica Federal, Lexmark, Prefeitura Municipal de Belo 

horizonte, GVI Contabilidade, dentre. 

 Antes da formação das cooperativas e posteriormente da Rede Sol  os 

trabalhadores faziam parte de grupos informais, que recolhiam os materiais em 

seus bairros e vendiam por conta própria na maioria das vezes à ferros velhos. 

 A Moradia e Cidadania contribuiu com a organização destes 

trabalhadores, com cursos de capacitação e com o acompanhamento técnicos, o 

que  possibilitou o desenvolvimento e aprimoramento do empreendedorismo dos 

grupos. Mas as associações ainda assim comercializam individualmente, o que 

diminui a margem de lucratividade dos Cooperados. A Moradia e Cidadania auxiliou  

na  formalização das Cooperativas e  finalmente na estruturação da central de 

cooperativas, desta forma poderão realizar a comercialização conjunta  e 

diretamente com a indústria.  

    Em maio de 2010 a Rede Sol se consolidou como uma central de cooperativas 

com o nome COOPERATIVA CENTRAL REDE SOLIDARIA DOS TRABALHADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MG - REDESOL MG com 05 cooperativas registradas e 

mais 05 associações em processo de formalização, os empreendimentos estão 

distribuídos na capital e região metropolitana.   

http://www.youtube.com/watch?v=IxztbDvHHcU
http://www.youtube.com/watch?v=IxztbDvHHcU
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 Atualmente os 10 empreendimentos componentes da Rede Sol são 

responsáveis pela separação de mais de 700 toneladas por mês.  

 A ONG Moradia e Cidadania oferece apoio financeiro, representação política 

e organizacional à Rede Sol e suas filiadas. Também está sendo implantado um 

sistema de VPN - Rede Privada Virtual que irá interligar as cooperativas, esta 

iniciativa possibilitará a padronização do controle administrativo em rede. 

A Moradia e Cidadania/MG comemora o recebimento do galpão para 

processamento de materiais recicláveis na Rede Sol.  

Com Assessoria da  ONG a Rede Sol realiza reuniões periódicas no Centro 

Público de Economia Solidária.  

GOIÀS 

 Projeto Cooperar  

O projeto Cooperar tem como objetivo 

fortalecer a organização produtiva 

coletiva existente e a formalização de 

novos empreendimentos de catadores de 

material reciclável, identificados no 

Estado de Goiás, por meio de ações de 

formação e assistência técnica, visando a ampliação dos seus direitos sociais e 

maior capacidade técnica, e de gestão, a 

esses empreendimentos econômicos 

coletivos e solidários. 

O projeto teve início em 2009, e sua 

continuidade em 2010.  

    A Moradia e Cidadania/GO realizou nos 

dias 04 e 05 de dezembro o 5º encontro no 

âmbito do Projeto Cooperar na Facomb - 

Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG em Goiânia, que contou com 
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a presença de cerca de 400 catadores de materiais recicláveis das cidades de: 

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e  Goianira.          

   No encontro foram abordados os seguintes assuntos: 

- Aspectos Jurídicos e contábeis , associativismo e o Espaço do catador; 

- Reciclagem, meio ambiente e o papel do catador; 

- Associativismo/cooperativismo conceitos e práticas da economia solidária e 

Políticas Públicas, Autogestão e relações interpessoais; 

- A gestão econômica da microeconomia e habilidades técnicas; 

- Formação pela Alternância; 

- Atividades complementares. 

6º encontro do Projeto Cooperar 

   A Moradia e Cidadania/GO realizou nos dias 18 e 19 de dezembro, o 6º encontro 

do Projeto Cooperar na Facomb - Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da 

UFG em Goiânia/GO. 

  Estiveram presentes no evento cerca de 550 

pessoas, entre catadores e familiares 

pertencentes a 19 cooperativas/associações 

de catadores de diversos municípios do estado 

de Goiás:  Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Anápolis, Goianira e Nova Veneza. 

    As ações de formação desenvolvidas trataram dos temas: Economia Solidária, 

Cooperativismo e Associativismo, História do Movimento Nacional dos Catadores, 

Auto Gestão dos Empreendimentos, Coleta Seletiva e Aterros, estudos sobre a 

legislação vigente sobre estes temas, entre 

outros. 

    Ao final do encontro foram distribuídos 

produtos de alimentação e higiene pessoal 

(doados pela Conab e Mesa Brasil/SESC), 

materiais escolares (Moradia e Cidadania), 
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brinquedos e roupas (Comitê CAIXA-ODM). 

         São parceiros deste projeto: Ministério do Trabalho e Emprego, Fundação 

Banco do Brasil - FBB, Universidade Federal de Goiás - UFG, Movimento Nacional 

dos Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR, Rede Unitrabalho, COMURG, 

Secretaria Municipal de Habitação; Apoiadores: CAIXA, Banco do Brasil e os 

colaboradores da FIEG e ACIEG. 

5. APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO  

Consiste na articulação  de comunidades  com a rede de assistência e 

desenvolvimento de projetos que visam à produção de alimentos, segurança 

alimentar e nutricional, planejamento familiar, infra-estrutura do ambiente 

familiar e infra-estrutura comunitária. 

 

PERNAMBUCO 

Moradia e Cidadania/PE viabiliza distribuição de iogurte na comunidade Escorregou 

Tá Dentro. 

 Após acionar o CONSEA para gestão junto à 

CONAB, a Moradia e Cidadania/PE formalizou o 

pedido ao referido órgão, indicando a 

representação da liderança da comunidade 

Escorregou tá Dentro para o Programa de 

Distribuição de Alimentos, efetuando várias 

gestões no acompanhamento do processo junto à CONAB. A ação resultou na 

conquista, a princípio, da distribuição de 7 litros de 

iogurte por semana, sistematicamente, para 43 

famílias com crianças de 0 a 6 anos, com 

possibilidades de ampliar futuramente. A medida 

vai garantir um complemento alimentar nutritivo a  

79 crianças. 
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 A líder da comunidade, Soraia Leite, comemorou a conquista dizendo que vai 

se dedicar ao acompanhamento do programa, visando a sua ampliação para um 

maior número de famílias.  

6. Ações emergenciais, campanhas e doações 

SÃO PAULO -  Campanha "O Papai Noel sou Eu" 

    A ONG Moradia e Cidadania/SP realizou, em 

dezembro de 2010, a Campanha “O Papai Noel 

sou Eu”. A iniciativa arrecadou 467 cestinhas 

infantis de Natal, que foram distribuídas a 

crianças de baixa renda da capital paulista. 

    No dia 4 de dezembro, o Cartório de 

Registro de pessoas naturais de São Mateus 

completou dez anos, e na ocasião realizou a entrega de brinquedos, que foram 

arrecadados em campanhas da Moradia e Cidadania para o Projeto Centro de 

Desenvolvimento Humano - CDH, em São Mateus. Esteve presente no evento, 

Claudete Baroni, representando a Moradia.  

    A empresa FSE Brasil também participou 

da iniciativa e arrecadou brinquedos entre 

seus funcionários, e repassou as doações 

para o Projeto CDH. No total foram doados 

aproximadamente 700 brinquedos. 

Com as arrecadações, a ONG atendeu as 

crianças dos dois projetos CDH – São 

Mateus e CDH – CECOM em entregas realizadas nos dias 22 e 23 de dezembro de 

2010. Além de atender a Ação Social de São Mateus, o Orfanato Casa Lar Sonho de 

Criança e a Associação Comunitária Jardim Nazaré II. 

No dia 20 de dezembro, houve  a entrega dos kits de Natal arrecadados entre os 

empregados da Superintendência Regional Santana, realizado no  próprio Auditório 

da Caixa. Cerca de 120 participantes compareceram.  
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    O evento contou com um show de talentos dentre os participantes, com direito à 

premiações. Fomos surpreendidos com tanta criatividade! 

    A Moradia e Cidadania agradece a todos que colaboraram para essa grande festa. 

Agradecimento especial à SR Santana que patrocinou além do espaço, o lanche o e 

bolo dos aniversariantes de novembro e dezembro! 

    A seguir o Papai Noel (o voluntário Wilson Roseira) incorporado, distribuiu 

pirulitos e presentes para todos. Foi uma grande festa!    

  

PERNAMBUCO – brinquedos e alimentos às comunidades 

    A Moradia e Cidadania/PE repassou 208 

brinquedos a SESAM - Serviço Social de Assistência 

às Mulheres e suas Famílias localizada na Vila Dois 

Carneiros, Jaboatão dos Guararapes-PE. Os 

presentes foram doados pela Dataprev e 

distribuídos 

na 

comemoraçã

o de Natal da comunidade, que aconteceu no 

dia 29 de dezembro de 2010. 

   Aposentados da CAIXA e Pensionistas  de 
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Pernambuco arrecadaram 69 Kg de alimentos para que a ONG repasse à 

comunidades de baixa renda. “Parabenizamos a AEAP-PE pela iniciativa e em nome 

dos beneficiados deixamos aqui o nosso muito obrigado. Desejamos que essa 

corrente do bem se estenda ao longo de todo o ano de 2011”, disse Selda Cabral, 

Coordenadora Estadual da ONG. 

 Natal para os Servidores da CAIXA  

    No dia 21 de dezembro os servidores 

da CAIXA puderam aproveitar a festa de 

confraternização que aconteceu no 

edifício onde funcionava o antigo EN- 

Escritório de Negócios, localizado na Av. 

Conde da Boa Vista. Os recursos da 

comemoração foram doados pelos 

funcionários das agências e pela 

Moradia e Cidadania/PE que realizou o 

evento. Houve apresentações musicais com Cláudio e Sandra Cabral e o Coral dos 

funcionários da CAIXA.  

    Esteve presente na festa o Papai Noel, que distribuiu cestas natalinas, 

brinquedos e Poupançudos. Diversos representantes da CAIXA participaram do 

evento que começou às 16 horas e terminou por volta das 21 horas.  
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Festa Natalina na comunidade Escorregou Tá Dentro 

   No dia 22 de dezembro foi realizada a Festa Natalina da Escorregou Tá Dentro, 

que aconteceu no Clube Sargento Wolf. 

O evento foi realizado pela Moradia e 

Cidadania/PE com a colaboração da 

Padaria Sto. Antônio, Socorro Doces, 

Rita Silva e Aneide Tortas Finas. Os 

brinquedos distribuídos pelo Papai Noel 

foram doados pela RSMRA.  

    Durante o evento houve um momento 

de recreação com o Mr. ONG que realizou diversas brincadeiras com distribuição de 

brindes. A atração musical ficou à cargo de Adelmo Cabral, que cantou e tocou 

diversos sucessos para alegrar os convidados. As mães que foram à festa puderam 

participar do sorteio das cestas de alimentos doadas pela Agência CAIXA Recife 

Antigo.  

    Por fim, foi servido lanche aos participantes e os moradores da comunidade 

também puderam mandar o seu recado para agradecer a festa que ganharam e 

desejar um Feliz Natal aos amigos da Comunidade. 
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Entrega do Prêmio Betinho 2010 

  A Moradia e Cidadania/PE esteve presente no 

Conselho de Moradores de São Pedro e São Paulo, na 

Aldeia de Baixo, na cidade de Camaragibe-PE no ato 

de entrega do Prêmio Betinho 2010, que em 

Pernambuco premiou a líder comunitária Josefa 

Maria que atua na comunidade já citada. Além de 

receber o troféu enviado pelo diretório nacional da Rede COEP, a ganhadora e os 

outros concorrentes foram homenageados com um presente enviado pela CAIXA. 

    Além da entrega do prêmio, a ocasião serviu para a entrega de brinquedos às 

crianças da comunidade e cestas básicas às mães destas crianças. Também 

estiveram presentes vários representantes de instituições e empresas que integram 

a rede COEP em Pernambuco, tornando o encontro um momento de 

confraternização. 

 

 Moradia e Cidadania/PE presenteia voluntárias com cestas básicas 

    A Moradia e Cidadania/PE presenteou as 5 voluntárias que auxiliam na execução 

do Projeto Maracatu Batuque Erê com cestas básicas como forma de agradecimento 

por mais um ano de trabalho na comunidade Escorregou Tá Dentro. As mesmas são 

mães de integrantes do grupo e ajudam na organização do local de ensaios e 

distribuição de lanches.  
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    A equipe da Moradia e Cidadania espera contar com apoio destas mães e de 

outros voluntários para dar continuidade a esse trabalho tão importante.   

    A pedido de um empregado associado, foi doado um enxoval para Alexandra 

Maria, jovem de 16 anos que está grávida, ela possui acompanhamento médico, 

porém não trabalha e no momento não tem condições financeiras para comprar o 

kit de enxoval para criança. 

 

RIO GRANDE DO SUL 

Moradia e Cidadania/RS e os Correios 

promovem festa de Natal para as crianças 

 No dia 17 de dezembro foi realizada uma 

festa de encerramento das atividades do 

ano do Projeto Tabor, o Natal pela Vida – 

projeto desenvolvido pela Moradia e 

Cidadania/RS. Com a colaboração do Papai 

Noel dos Correios, foram entregues presentes 

às crianças que enviaram suas cartinhas para 

os padrinhos. Os padrinhos foram os 

empregados da Caixa Econômica Federal, 

que através da articulação da Moradia e 

Cidadania, distribuiu as cartinhas aos 
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colaboradores que se dispuseram a ajudar. 

    A festa teve a encenação do nascimento de Jesus com o grupo de crianças do 

Projeto Tabor e também com Coordenação do Pedagogo e os Educadores. Além das 

crianças do Tabor, participaram crianças assistidas pela Pastoral da Criança da Vila 

Santa Teresinha, pais e amigos das crianças. 

    Foi uma festa maravilhosa que também contou a colaboração de vários parceiros 

entre eles a Sra. Gabi e Sr. Paulo (Correios), Dona Tina (Pastoral da criança), Sra 

Andréia, Diacono Prietto entre outros.  

Foi realizada uma celebração pelo Diácono Prieto. Agradecemos a todos os 

colaboradores e em especial às famílias das crianças.                                               

 

GOIÁS - Campanha de Natal da beneficia 218 

colaboradores 

    A Moradia e Cidadania/GO entregou, no dia 

09 de dezembro, 218 Cestas Natalinas aos 

Prestadores de Serviços do Ed. Sede da CAIXA 

em Goiânia, em evento realizado no auditório 

da Sobreloja. 

    O evento contou com sorteio de brindes e bazar 

de produtos confeccionados pelas alunas do 

Projeto CIDES Itamaracá e produtos doados ao 

Caixa ODM; também houve apresentação do coral 

da escola Só Música com canções natalinas, que 
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teve a participação do colega da CAIXA, lotado na RSGOV/GO, Armando Alves 

Feitosa. 

    A finalidade da entrega das cestas natalinas é 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. 

RONDÔNIA - Campanha Natal 

    A Moradia e Cidadania/RO realizou no 

dia 16 de dezembro a entrega das doações 

aos Correios, representado pelo Sr. Paulo 

Roberto de Medeiros, Liberalina Dantas 

Bentes e Marco da Silva Rodrigues, 

membros da comissão do Projeto Papai 

Noel dos Correios.     

    Os correios entregaram os presentes no dia 19. A partir das 8 horas da manhã, 

saiu uma comitiva da Agência Central, que pôde ser acompanhada por todos os 

interessados. 

    A Moradia e Cidadania/RO agradece a todos os colegas que colaboram para que 

103 cartas fossem adotadas, fazendo a felicidade de muitas crianças com a doação 

de brinquedos, material escolar, bicicletas, roupas, calçados, etc, ou seja fazendo 

a diferença no Natal dessas pessoas. 
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PARANÁ - Moradia e Cidadania/PR entrega para as crianças brinquedos 

arrecadados na campanha de Natal 

    A Moradia e Cidadania/PR desenvolveu 

uma campanha de arrecadação de 

brinquedos para realizarem o Natal de 

558 crianças de baixa renda, do bairro 

Pantanal  e do Alto Boqueirão. A Árvore 

Solidariedade foi montada na Sede I e II 

da CAIXA e os próprios empregados 

apadrinharam as crianças e fizeram as 

doações.  

    No dia 16 de dezembro, a Moradia e Cidadania realizou a 

entrega dos brinquedos às crianças na Escola Jornalista 

Arnaldo Alves da Cruz e CMEI - Elias José, todos eles ficaram 

muito felizes e não paravam de brincar, para a equipe da 

Moradia e Cidadania/PR foi satisfatório ver o sorriso 

estampado no rosto daquelas crianças. 

  

 MATO GROSSO 

Moradia e Cidadania/MT realiza entrega de 1000 brinquedos para crianças de 

baixa renda 

    A ONG Moradia e Cidadania/MT com o 

objetivo de alegrar o natal de crianças que 

vivem em comunidades de baixa renda, 

crianças portadoras do vírus HIV, realizou 

no dia 20 de dezembro, no ICV - Instituto 

Centro de Vida no Bairro Jardim Vitória, a 

doação de 1000 brinquedos para cinco instituições. 
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- Conferência Nossa Senhora 

de Guadalupe 

- Paróquia Nossa Senhora 

Medianeira 

- ICV-Instituto Centro de Vida 

- ONG Corações Amigos 

- Associação dos Familiares 

Vítimas da Violência 

  Doações: 

A ONG ao longo de 2010, a exemplo de outros anos recebeu muitas doações, que 

foram repassadas para diversas entidades que atendem adolescentes e crianças. 

 Instituições beneficiadas com doações: 

 ICV - Instituto Centro de Vida (computadores e periféricos de informática); 

 Escola Estadual Professor Nilo Povoas. (computadores); 

 Escola Municipal Padre Agostinho Colli (materiais de papelaria, livros, etc.); 

 Centro Pastoral para o migrante (roupas, móveis, etc.); 

 Casa Irmã Faustina das Irmãs Beneditinas da Divina providência (roupas, 

móveis, livros, calçados, etc.); 

 Favela Ativa (livros, revistas e materiais de papelaria); 

 Conferência Nossa Senhora de Guadalupe (brinquedos); 

 ONG Corações Amigos (brinquedos); 

 Associação dos Familiares Vítimas da Violência (móveis e computadores); 

 Creche Comunitária Menino Jesus (uniforme, brinquedos, calçados); 

 Creche Comunitária do Pedregal (brinquedos) 

 

SÃO PAULO 

Campanha Aquecendo Corações  
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     Moradia e Cidadania/ SP, por meio 

do Comitê Superintendência Regional - 

SR Penha, iniciou no dia 1° de junho a 

campanha "Aquecendo Corações", que 

resultou na doação de 952 cobertores, 

graças a contribuição dos empregados e 

associados da Moradia e Cidadania. 

Uma verdadeira lição de calor humano!  

A entrega dos cobertores aconteceu no 

dia 18 de junho, na Sede do Projeto 

CDH – São Mateus da Moradia e 

Cidadania. 

Estiveram presentes  os integrantes do Comitê SR Penha, Luiz do Nascimento, 

assistente regional, Milene, gerente administrativo, e os gerentes da agência Largo 

de São Mateus, Jaci e Márcio. 

    Foram beneficiadas com as doações 16 entidades parceiras, entre creches, 

abrigos, órgãos de assistência social públicos e da sociedade civil. Para os 

atendidos por estas instituições, o inverno certamente será mais quente. 

    Já no dia 14 de junho, foi a vez da 

entrega de 96 kg de alimentos 

arrecadados pela APCEF/SP (Associação 

de Pessoal da CAIXA) em sua festa 

junina, no dia 12. O ingresso para a 

festa era 1 kg de alimentos, sendo que o 

montante foi repassado à Moradia e 

Cidadania/SP, para que a OSCIP doasse a 

alguma entidade. 

    A doação foi feita no Projeto CDH 

CECOM e a entidade beneficiada foi o Centro de Educação Infantil (CEI) Coração de 

Mãe, que atende 240 crianças carentes de 0 a 4 anos do Bairro de Pedreira, na zona 

sul da capital. 

    Estiveram presentes à entrega dos alimentos o administrador do clube, José 

Roberto R. Cavalcanti, a coordenadora do projeto, Silvana Goulart, a diretora do 

CEI, Maria de Lourdes Gomes Almeida, a coordenadora do CEI, Laura A. Sobreira e 

as professoras Francineide da Silva Abrantes, Juliana Lopes Machado e Márcia de 

Almeida Peres Pereira. 
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PERNAMBUCO 

Moradia e Cidadania/PE - doações às vítimas das enchentes que atingiram o 

Estado 

Com o apoio da CAIXA, que possibilitou à Moradia e Cidadania/PE colocar caixas de 

coleta de donativos para as vítimas das enchentes em Pernambuco e também da 

APCEF/PE, que ajudou na coleta das unidades próximas à sede da APCEF, a Moradia 

e Cidadania contabilizou até 04 de agosto de 2010, os seguintes montantes de 

donativos: 

                      ITENS   QUANTIDADE  

  Alimentos   797,5 Kilos 

  Àgua  1.540 Litros  

  Roupas e calçados   5.492 peças 

  Colchonetes e travesseiros   27 unidades 

  Material de Limpeza    201 unidades 

  Lençóis    23 unidades 

  Fraldas    202 pacotes 

   Os Donativos recolhidos/recebidos pela Moradia e Cidadania foram encaminhados 

diretamente a dois dos municípios que foram duramente atingidos, ÀGUA PRETA  e 

BARREIROS. A Campanha continua em todas as unidades e conforme informações 

recebidas dos órgãos competentes, as maiores necessidades agora são de material 

de limpeza e asseio, fraldas, colchões, utensílios domésticos em geral e material 

de construção, para que aos poucos a população atingida retome a vida normal. 

Ação Nascer Bem - Caruarú 

A Moradia e Cidadania/PE em 
parceria com a Secretaria de 
Políticas Sociais de Caruaru, CAIXA 
SR Centro Oeste e Associação das 
Damas Caruaruenses, inicia 
campanha, no mês de dezembro, de 
2009, junto ao empresariado de 
Caruaru e aos empregados da CAIXA 
SR Centro Oeste para arrecadação de 
recursos com vista a aquisição de 
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enxoval em prol das gestantes, de famílias pobres do município. 

A Ação intitulada de "Nascer Bem", beneficiou 179 gestantes carentes dos bairros 

Salgado, João Mota, Vassoural, Taquara e Caiucá, que frequentavam o Pré Natal 

nos Centros de Referência de 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 sobre 

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 do cuidados 

básicos de higiene e limpeza com o 

recém nascido e palestras sobre 

planejamento familiar, controle da 

natalidade, além da importância da 

amamentação. 

    A entrega dos kits de enxovais 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.  

  Arrecadação de 200 leite  para creche da Associação dos moradores de Pau 

Amarelo - Recife 

    A Corrida Solidária realizada no dia 1º de Maio, 

no trecho compreendido entre a Igreja Nossa 

Senhora do Ó até a sede da APCEF/PE, com os 

funcionários da CAIXA, arrecada 200 pacotes de 

leite que foram doados à Creche da associação dos 
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Moradores de Pau Amarelo, que atende atualmente 40 crianças, entre 05 e 12 anos. 

    As crianças são matriculadas na rede pública pela manhã e a tarde frequentam a 

Associação dos Moradores de Pau Amarelo, onde participam de palestras sobre 

cidadania, aulas de informática, esportes e dança e percussão, mantendo-os em 

atividades educativas durante toda a tarde. 

    O esforço dos primeiros lugares, D. Carminha orgulho da terceira idade e a 

alegria das crianças da Creche da Associação dos Moradores de Pau Amarelo. 

 

  

Doação de materiais para creche do Centro Comunitário do Xingu 

    A Moradia e Cidadania/PE beneficiou 

a Creche Tia Lunga, localizada no Bairro 

do Xingu, em Moreno/PE. A creche 

abriga cerca de 110 crianças de 02 a 12 

anos, sendo 47 crianças de 02 e 03 anos, 

que recebem os cuidados e educação 

necessários para o desenvolvimento de 

uma criança, para que as mães possam 

trabalhar sem a preocupação dos filhos 

ficarem nas ruas. O material doado 

inclui berços, colchões, ventiladores, 

mesinhas e cadeiras, sapatos, materiais 

didáticos, materiais de arte e outros, que serão utilizados nas atividades educativas 

realizadas na creche Tia Lunga.  

    O Prefeito de Moreno, Edvard Bernard, elogiou o trabalho da creche e o apoio da 

Moradia e Cidadania. 
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    Dona Maria Carlos de Santana, carinhosamente chamada por todos de Tia Lunga, 

foi enfática no seu discurso e disse: "É muito difícil a gente recuperar um jovem 

drogado e marginalizado é mais fácil educar desde cedo. Peço aos parceiros que 

continuem semeando, que a colheita vai dar bons frutos. No futuro vamos colher 

cidadões. Que Deus ilumine a todos." 

  

 

Setembro Solidário – ação de vendas de produtos  

Em parceria com a CAIXA SEGUROS, CAIXA e PAR Corretora, a Moradia e Cidadania 

levantou recursos para a doação kit limpeza, higiene pessoal e alimentação, 

destinados à Creche Auro Celso Cirne no Município de Barreiros, um dos mais 

prejudicados pelas enchentes de junho de 

2010. 

        Foram três os produtos envolvidos: 
Seguro Vida PF, Seguro Residencial e Prev 
Proteção, onde a cada desafio cumprido, 
será doado um kit limpeza, higiene 
pessoal ou alimentação, que serão 
destinados à Creche Auro Celso Cirne no 
Município de Barreiros, um dos mais 
prejudicados pelas enchentes de junho de 
2010. Para as Equipes que conseguiram 
atingir os três desafios e também para aquelas 
que tiveram resultados expressivos, a Moradia e 
Cidadania/PE fez um evento de 
reconhecimento.  

       Com a enchente, a Creche perdeu todos os 
seus materiais e equipamentos, as 128 crianças 
por ela atendidas ficaram perambulando pelas 
ruas sem nenhuma alimentação, em razão da 
falta de condições da creche, uma vez que mantinha as crianças em atividades 
educativas durante o dia, servindo três refeições por dia.  
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PIAUÍ 

Ações em prol do Centro de Apoio a 

Criança e ao Adolescente 

    A Moradia e Cidadania/PI realizou no 

dia 10 de abril a festa da Páscoa para as 

crianças beneficiadas pelo projeto 

C.A.C.A. - Centro de Apoio a Criança e 

ao Adolescente. A Coordenação do COEP 

aproveitou o evento para realizar a 

entrega do troféu referente ao Prêmio 

Betinho 2009 para a vencedora Sr. 

Lurdes de Oliveira que coordena o CACA. O troféu foi entregue pelo Sargento 

Moreira da PMPI. 

    Também houve a distribuição de um lanche, fornecido pela comunidade local 

para cerca de 50 adultos e cerca de 120 crianças. Houve ainda distribuição de 400 

ovos e chocolates fornecidos através da doação de uma auditora fiscal da SEFAZ-PI, 

Dra. Vera Caland. 

    A Moradia e Cidadania/PI buscou parceria com a construtora GALIB BRASIL,  

empresa do mercado imobiliário de Teresina, para a doação dos materiais 

necessários à conclusão das reformas no prédio do C.A.C.A. 

 

  Nos dias 17 e 25 de abril foram realizados mutirões para realizar o reboco dos 

muros internos da sede da instituição, a construção de uma arquibancada no 

espaço aberto e uma reforma para ampliação da cozinha.  
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PARÁ 

Moradia e Cidadania/PA doa bebedouro à escola comunitária e beneficia 545 

crianças 

    A Moradia e Cidadania/PA doou no dia 05 de agosto um bebedouro à escola 

comunitária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Bairro Bengui, em 

Belém/PA. 

    Trata-se de uma escola comunitária, que funciona em um bairro de famílias de  

baixa renda, com elevado índice de violência. A escola funciona precariamente, 

com o recebimento de doações.  O pequeno bebedouro da escola deu pane 

recentemente. Em conseqüência, as crianças vinham tomando água coletada em 

garrafas pet, com ajuda dos cuidadores. O ambiente é extremamente quente, 

sobretudo à tarde. Além da escassez de água e do desconforto, havia a 

precariedade da higiene, com suas conseqüências óbvias. 

           

7. Eventos, mobilização e articulações 

Bahia - Oficina de Microcrédito referente 

a Banco Comunitário 

    No dia 29 de outubro aconteceu na sede 

da Moradia e Cidadania em Salvador, 

oficina com temas referente a Banco 

Comunitário, cerca de 25 pessoas 

participaram do evento. Estiveram 

presentes instituições que operam com o 

microcrédito produtivo orientado no estado 
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da Bahia: o CEADE, o CEAPE, a ANDE e o Banco do Povo de Vitória da Conquista. 

 

II Oficina das Organizações da Sociedade Civil e Interesse Público (OSCIPs) que 

operam com microcrédito produtivo e orientado no Estado da Bahia 

    A coordenadora estadual da Moradia e 

Cidadania/BA, Robely de Barros, 

participou de 02 a 04 de julho da II 

Oficina das Organizações da Sociedade 

Civil e Interesse Público (OSCIPs) que 

operam com microcrédito produtivo e 

orientado no Estado da Bahia. A Oficina 

é organizada pelo Fórum de 

Microfinanças da Bahia e tem como um 

dos objetivos capacitar o corpo 

funcional das organizações para 

fortalecer a atuação no setor.  

    O encontro foi realizado no Hotel Villa Ecoporam no Litoral Sul do Estado em 

Itacaré e contou com assessoria de Poliana Pires de Santana Machado instrutora do 

SEBRAE/BA, uma das instituições parceiras das OSCIPS e apoiadora do evento. 

Participaram da oficina 55 funcionários entre diretores, coordenadores, atendentes 

e agentes de crédito do Banco do Povo de Itabuna, Banco do Povo de Vitoria da 

Conquista, Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos(CEAPE), Centro 

Ecumênico de Apoio ao Desenvolvimento(CEADE) e a Moradia e Cidadania. 

    Estas OSCIPs concedem microcrédito e orientam micro e pequenos 

empreendimentos em mais de cinquenta municípios baianos, ajudando no 

crescimento dos negócios e no desenvolvimento da economia destes municípios. 

Além de facilitar o acesso a crédito as famílias empreendedoras que tem 

dificuldades de acesso ao sistema 

bancário convencional. 

    O atual presidente do Fórum e 

também diretor executivo do Banco do 

Povo de Itabuna, Omar Costa, chamou 

atenção para a compreensão dos 

profissionais sobre do papel do 

microcrédito. “O mais importante, que 

nos move e justifica a existência das 

instituições de microcrédito é a sua 

finalidade em fazer com que o crédito 
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chegue aos nossos clientes, eles fiquem satisfeitos e o crédito ajude melhorar a 

vida dos empreendedores”, afirmou Costa. 

    “O curso acrescentou mais motivação para eu dar continuidade ao trabalho e 

gostei de rever os amigos do microcrédito”, elencou Elias José de Sousa Neto 

Agente de Crédito do Banco do Povo de Vitória da Conquista. 

   Para a Técnica em Crédito Ana Cláudia Souza da unidade do CEAPE, município de 

Camaçari a oportunidade da Oficina com outros colegas de trabalho foi satisfatória: 

“esse foi um momento marcante para olhar dentro de nós, e também nos ajuda a 

ter mais motivação.” Cláudia acrescentou, “este encontro foi de bom gosto, bem 

organizado e todos estão de parabéns”, finalizou. 

   “Desde o ano passado está em nosso planejamento, com recursos financeiros 

garantidos para nossos funcionários participar desta Oficina,” disse Hemes Bomfim 

Filho diretor executivo do Banco do Povo de Vitoria da Conquista do sudoeste 

baiano que levou toda a equipe. 

 

 

CEARÁ - Simpósio dos Aposentados CAIXA em Fortaleza 

    A Moradia e Cidadania participa do Simpósio dos Aposentados CAIXA, em 

Fortaleza, no período de 07 a 11 de novembro.  

    O Simpósio contou com a participação de 1600 Aposentados de todo território 

Nacional, além das entidades representativas que lá se encontravam FENACEF, 

FENAE, UNEI, FENAG, Presidentes das Associações de Aposentados, Cooperforte, 

CAIXA e FUNCEF. 

    Diva, que representou o Presidente Executivo da ONG, contou com o apoio de 

Sonia, ex-Coordenadora da Moradia no estado do Ceará, e também de Áureo, atual 
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Coordenador, que abriram a fala agradecendo a oportunidade, colocando as 

premissas e diretrizes da Moradia e Cidadania. Convidou os presentes para atuarem 

nos projetos da Moradia e Cidadania, frisando os benefícios da participação aos 

próprios aposentados. 

    Na oportunidade, apresentaram vídeo com depoimentos e oficinas realizadas no 

Projeto CDH/CECOM, realizado em São Paulo, reforçaram o trabalho desenvolvido 

em nível nacional. Fecharam a apresentação com a exibição de um vídeo dos 

trabalhos da Coordenação/CE onde constam depoimentos de beneficiários, 

Superintendente e outros gestores CAIXA, que valorizam as ações da ONG. 

 

PARANÁ - Fórum Paranaense de Economia Solidária 

    A Moradia e Cidadania/PR participou 

do Fórum Paranaense de Economia 

Solidária realizado no dia 29 de 

novembro, no Teatro do Asilo São 

Vicente de Paulo, no Juvevê, 

Curitiba/PR. 

    O IV Encontro Estadual de Economia 

Solidária do Paraná contou com 

empreendimentos solidários, entidades 

de apoio e gestores públicos de todas as regiões do estado.   

 

PERNAMBUCO -  Reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 

     A Moradia e Cidadania/PE e o COEP- Comitê de Entidades no Combate a Fome e 

Pela Vida, participaram da reunião do Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Pernambuco - Consea-PE, que aconteceu no 15 de outubro no 

auditório da PerPart. Na ocasião, as entidades 

presentes discutiram ações referentes ao combate à 

fome, tendo em vista que a reunião era em 

comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, 

celebrado no dia 16 de outubro. No encontro, a 

Coordenadora Estadual da Moradia e  

Cidadania/PE Selda Cabral, levou informações sobre 

mobilização social e o Prêmio Betinho Atitude 

Cidadã 2010. Entre os presentes estavam Cleonice Viana e Josefa Oliveira, 
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indicadas ao prêmio. Os participantes da reunião foram servidos com um lanche 

saudável e ainda tiveram a chance de votar nos indicados ao prêmio. Estiveram 

presentes 27 pessoas.  

      

                                                                  

BRASILIA - Seminário Caixa BB Nós Podemos 

    Aconteceu no dia 17 de agosto, em 

Brasilia, no CAIXA Cultural, o Seminário 

Caixa e Banco do Brasil Nós Podemos, 

cujo o tema foi "Negócios Inclusivos e 

Desenvolvimento Local". O evento contou 

com o a participação de instituições 

parceiras e comprometidas com 

o desenvolvimento social e o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM).  

Participaram da cerimônia o ministro Luiz Dulci, chefe da Secretaria-Geral da 

Presidência da República, a presidenta da CAIXA, Maria Fernanda Ramos Coelho, o 

vice-presidente de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, 

Robson Rocha e o vice-presidente de Gestão 

de Pessoas Édilo Valadares. 

Durante o seminário, Celso Grecco, criador da 

primeira Bolsa de Valores Sociais do Mundo 

(BVS) e consultor em Responsabilidade Social 

Empresarial e Investimento Privado, 

falou sobre o tema principal do evento, 

“Negócios Inclusivos e Desenvolvimento 

Local”, abordando algumas 
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experiências  sociais desenvolvidas e apresentando alternativas sobre 

financiamentos de projetos sociais.  

No evento, também foi realizado um balanço das principais ações da CAIXA e do 

Banco do Brasil nos últimos três anos em cada um dos oito ODM, que são: acabar 

com a fome a miséria; educação básica e qualidade para todos; igualdade entre 

sexo e valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das 

gestantes; combater a AIDS e outras doenças; qualidade de vida e respeito ao meio 

ambiente; e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 

Representando a Moradia e Cidadania, participaram do seminário o Presidente 

Executivo Ségio Lima, a Gerente Nacional de Administração e Finanças Terezinha 

Parreira, os Conselheiros Fiscais Laurêncio Korbes e Luiz Márcio de Andrade, e o 

associado e colaborador  Pedro Torres (ex- Presidente Executivo e Ex- Coordenador 

Estadual da ONG, em Goiás). 

 II Conferência Nacional de Economia Solidária – Moradia e Cidadania/PR participa 

nos dias 16 a 18 de junho, da Conferência Nacional da Ecosol, em Brasilia. 

 

    A conferência reuniu 1.600 delegados e 200 convidados de todo o Brasil, 

representantes do poder público, de organizações sociais e de empreendimentos 

econômicos solidários de todo o Brasil. 

    A conferência, convocada pelo Conselho Nacional de Economia Solidária com 

apoio da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), debate sobre o tema 'O direito às formas de 

organização econômica baseadas no trabalho associado, na propriedade coletiva, 

na cooperativa e na autogestão, reafirmando a economia solidária como estratégia 

e política de desenvolvimento'.  

    A II Conaes começou a ser preparada em janeiro, com a realização de 187 

conferências territoriais, que abrangeram 2.894 municípios brasileiros e 15.800 

participantes de segmentos representativos locais da Economia Solidária. Em 

seguida, outras 27 conferências, então estaduais, contaram com a participação de 

4.659 pessoas. 
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    Durante as conferências regionais foram discutidos livremente os eixos temáticos 

a serem debatidos na conferência nacional, o que gerou um conjunto significativo 

de contribuições. Para o Secretário Nacional de Economia Solidária Adjunto, Fábio 

Sanchez, os números das conferências territoriais e estaduais demonstram o 

engajamento em torno da economia solidária no Brasil. 

    "E mostram também a abertura do estado brasileiro às formas de democracia 

direta e com participação da sociedade civil na construção de políticas públicas", 

diz Sanchez; que conclui: "O desafio é entender todas essas etapas que fazem parte 

da II Conaes como processo contínuo de democratização do estado brasileiro, não 

apenas como momentos pontuais". 

  A II Conaes começou a ser preparada em janeiro, com a realização de 187 

conferências territoriais, que abrangeram 2.894 municípios brasileiros e 15.800 

participantes de segmentos representativos locais da Economia Solidária. Em 

seguida, outras 27 conferências, então estaduais, contaram com a participação de 

4.659 pessoas. 

    Durante as conferências regionais foram discutidos livremente os eixos temáticos 

a serem debatidos na conferência nacional, o que gerou um conjunto significativo 

de contribuições. Para o Secretário Nacional de Economia Solidária Adjunto, Fábio 

Sanchez, os números das conferências territoriais e estaduais demonstram o 

engajamento em torno da economia solidária no Brasil. 

    "E mostram também a abertura do estado brasileiro às formas de democracia 

direta e com participação da sociedade civil na construção de políticas públicas", 

diz Sanchez; que conclui: "O desafio é entender todas essas etapas que fazem parte 

da II Conaes como processo contínuo de democratização do estado brasileiro, não 

apenas como momentos pontuais".  Fonte: Assessoria de Imprensa do MTE  

     A Moradia e Cidadania/PR participou no dia 26 de março, em Curitiba, da  

organização da II Conferência Regional de Economia Solidária. 

     Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar. 

Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente, 

cooperando,fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio 

bem. 

     É uma inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a 

favor da inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas econômicas e 

sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clube trocas, 

empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam 

atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, 

comércio justo e consumo solidário. 
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MATO GROSSO – Seminário Mato Grosso contra a pedofilia e os Objetivos do 

Milênio 

   A Moradia e Cidadania/MT participou do Seminário "Mato Grosso contra a 

Pedofília e Objetivos do Milênio-ODM", realizado pelos Governos Estadual, Federal 

e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nos dias 19 e 20 de maio. 

    O Seminário teve o objetivo de realizar ação conjunta para prevenir e combater 

a Pedofilia, localizar pessoas desaparecidas e promover o enfrentamento à 

violência e exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado de Mato Grosso. 

Bem como, contribuir para promover a divulgação e o debate entre a sociedade e 

os poderes públicos sobre o 4º Relatório Nacional de Acompanhamento dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Brasil - publicação do IPEA. 

  

 PERNAMBUCO - participa de mesa de debates na UFPE 

    A convite da Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais a 

Coordenadora Estadual, Selda Cabral 

participou no dia 08 de junho, as 19:00 

horas, da Mesa de Debates sobre 

Movimentos Sociais, na II Semana de 

Ciências Sociais da UFRPE, onde fez 

uma abordagem sobre o Terceiro Setor e 

relatou sua experiência pessoal nos 10 

anos de atuação na ONG Moradia e 

Cidadania, dando enfâse aos trabalhos 

realizados em parceria com a CAIXA, na 

Comunidade Escorregou tá dentro, em 

especial ao remanejamento das 176 

familias para um Conjunto Habitacional, que resultou de mobilização realizada pela 

Moradia e Cidadania junto à CAIXA, 

Governo do Estado, por meio da 

CEHAB/PE, Secretaria do Patrimônio da 

União e Prefeitura do Recife. 

    A coordenadora Selda Cabral foi 

bastante questionada pelos participantes, 

acerca da ação da ONG no remanejamento 

das famílias da Comunidade Escorregou tá  

Dentro, tendo sido esclarecido pela 

coordenadora  que a viabilização do 

terreno encontrava-se em andamento na 
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CEHAB/PE e o projeto arquitetônico estava sendo analisado pela CAIXA, já com os 

recursos garantidos para a construção.   

    O Evento teve início em 07 de junho e se prolongará até o dia 11, na sede da 

UFRPE, com cerca de 500 participantes, entre professores e alunos que participam 

de Grupos de Trabalho, Oficinas, Mini-Cursos e Mesas de Debate.   

    Além das atividades citadas a II Semana de Ciências Sociais contou com várias 

apresentações culturais como, mamulengo, hip-hop e exposição de pinturas e 

artesanato, possibilitando a Moradia e Cidadania/PE espaço para divulgação e 

venda de produtos promocionais e de artesanato do Projeto assistido pela ONG, até 

Dezembro/2009, Projeto Vira-Volta, que visa a ressocialização dos presidiários de 

Igarassu, com atividades de alfabetização de adultos, capoeira e artesanato, 

preparando-os para uma nova realidade após o cumprimento de suas penas . 

 

 

  

  

  

 

 

Seminário Estadual do Núcleo ODM Pernambuco 

    A Moradia e Cidadania/PE 
participou do Seminário Estadual 
sobre o Relatório Nacional de 
Acompanhamento dos Objetivos do 
Milênio, no dia 05 de maio, no 
Auditório Presidente Médici no 
Edifício SUDENE, na Cidade 
Universitária.  

    O Seminário foi promovido pela 
Secretaria Geral da Presidência da 
República, a Organização das Nações 
Unidas, o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada-IPEA e o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. 
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    Participaram do Evento Antonio Roberto Lambertucci da Secretaria Geral da 
Presidência da República, Luciana Servo do IPEA, Cristina Queiroz da Secretaria 
Geral de Políticas para Mulheres, representantes do Ministério da Saúde, do 
Desenvolvimento Agrário e do Governo Estadual. 

    A Moradia e Cidadania/PE faz parte do 
Núcleo ODM Pernambuco, juntamente 
com a CAIXA, Banco do Brasil, AMUPE, 
SEBRAE, SESI, Banco do Nordeste, 
Prefeitura do Recife, Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, Movimento Pró-Criança, 
entre outras entidades. 

    O Seminário consistiu na exposição dos 
avanços e das tarefas ainda a realizar em 
Pernambuco, em relação aos 
compromissos para o alcance dos ODM. 

  

 RIO GRANDE DO SUL -  selecionada para curso sobre transparência 

    A Moradia e Cidadania/RS participou do curso Educando para Transparência, 
promovido pela ONG Parceiros Voluntários em parceria com o FUMIN/BID – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. O projeto piloto “Desenvolvimento de 
Princípios de Transparência e Prestação de Contas em Organizações da Sociedade 
Civil” capacitará 61 organizações da sociedade civil no Estado do Rio Grande do 
Sul, em um prazo de 36 meses, divididas em duas turmas.  

    A primeira turma tem 31 instituições selecionadas, que iniciaram as aulas em 
abril deste ano. Aprofundamento de conceitos de gestão e desenvolvimento de 
princípios de transparência e prestação de contas estão entre os pontos a serem 
abordados no decorrer do curso. As entidades terão ao total 100 horas/aula de 
carga horária e mais seis meses de consultoria da Parceiros Voluntários. 

    A Moradia e Cidadania foi representada no curso pela gerente financeira Aline 
Moraes e pelo coordenador da Casa Brasil, Airto Pereira. Para Airto, o curso 
proporcionou um aprendizado muito valioso, pois a prestação de contas é um item 
de relevância na execução dos projetos. Segundo ele, “a capacitação que se teve 
no curso sobre como fazer a prestação de contas, vai nos dar um algo a mais na 
elaboração e concorrência de projetos”. Outro aspecto que destaca é a 
incorporação desse conhecimento na instituição, “a entidade como um todo vai ser 
beneficiada, pois a proposta do curso é que possamos disseminar os conceitos 
adquiridos dentro da organização, principalmente para quem está gerindo os 
projetos”. Para Aline, o curso é uma ferramenta importante para aumentar a 
confiança da comunidade no trabalho desempenhado pela entidade. 

    Segundo especialistas, as organizações que apresentam transparência na suas 
prestações de contas conseguem imprimir maior credibilidade junto à comunidade 
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e perante empresas e demais órgãos da sociedade. Através destes instrumentos, as 
ONGs conseguem organizar melhor seus projetos e ter melhores resultados na 
captação de recursos, apoio externo e visibilidade para sua causa. 

  

8.Moradia e reformas  
 

PERNAMBUCO 

O PROHABIT  visa a construção da sede da associação de moradores do Loteamento 

Santo Inácio, localizado no município de Tamandaré-PE. A construção foi feita de 

forma coletiva, usando o emprego do tijolo de solo-cimento. O espaço construído 

funcionará como local de interação social, contribuindo com a cidadania da 

comunidade uma vez que o espaço, bem público construído, servirá para oficinas 

diversas, palestras, cursos de capacitação e demais atividades. Ao todo são 223 

beneficiários com o projeto. 

Clube de Mães Amor Fraterno – pequena reforma na sede da associação, em 

Afogados/Recife, que estava em situação muito precária. A entidade promove 

atividades de fortalecimento da cidadania para cerca de 150 mulheres.  

Associação dos Deficientes de Peixinhos, em Recife – contribuição na construção 

da sede da associação. A associação beneficia 43 pessoas com atividades diversas. 

ESPIRITO SANTO 

Projeto Bem Construir 

    A Moradia e Cidadania/ES promove em Parceria com a CAIXA, o Projeto Bem 

Construir. O objetivo é promover 

dignidade nas moradias dos bairros do São 

Benedito, Bairro da Penha e Itararé e 

contribuir para a geração de trabalho e 

renda de 30 famílias, que encontra-se abaixo da linha da pobreza. 
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O projeto foi iniciado em novembro de 2006 a fim de gerar trabalho e renda e a 

construção de casas. O projeto comercializa os tijolos produzidos e também a mão 

de obra para construção das casas, quando não se tratar de sistema de mutirão.  

Em 2010 foram beneficiadas 100 pessoas. 

 

SANTA CATARINA 

A Moradia e Cidadania desenvolveu na Vila Aparecida e Morro da Caixa d’Água, 

município de Florianópolis, o Projeto Conclusão. Este pretende contribuir com a 

qualidade de vida dos moradores destas comunidades de baixa renda, promovendo 

acesso à habitação. 

    O projeto tem como objetivo finalizar a construção de 30 unidades habitacionais 

iniciadas na execução do Projeto COMunidade em maio de 2004,  promovendo 

melhores condições de habitação às famílias beneficiadas.  

    Já foram beneficiadas 120 famílias. 

Rio Grande do Sul 

Projeto Resgate da Cidadania – Comitê Norte Gaúcho em Santa Maria/RS 

Este projeto consiste em construir unidades habitacionais em sistema de multirão, 

foram construídas 4 residências nos seguintes endereços: 

Rua: Domingos de Almeida 302 Bairro Providencia Cidade - Santa Maria; 

Rua: Quinze 5 Bairro Por do Sol - Santa Maria; 

Rua: Venâncio Aires 129 Chaminé - Santa Maria; 

Rua: Alto das Palmeira S/N São Valentim - Santa Maria; 
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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) 
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