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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1. INTRODUÇÃO

A ONG Moradia e Cidadania é uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), criada por empregados da CAIXA, no ano 2000, tendo
uma Presidência Executiva sediada em Brasília e Coordenações Estaduais atuantes
em 25 estados brasileiros.

Em 2010, teve início uma grande revisão institucional, no sentido de melhor
equacionar sua estrutura e sua sustentabilidade financeira.

No mês de outubro, houve o Encontro Nacional anual, com os gestores
estaduais e nacionais em Florianópolis, Santa Catarina.

Na ocasião, foram formados Grupos de Trabalhos (GTs) que foram
constituídos em 2014 para a elaboração de propostas relativas à estrutura e
sustentabilidade da instituição.

Durante o ano de 2014, 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 dos Oito
Objetivos do Milênio (ODM).

Em dezembro de 2014, a Moradia e Cidadania contou com 11.799
associados, que contribuíram mensalmente para a realização de projetos e
programas. Neste ano, as ações beneficiaram 68.178 pessoas de baixa renda em
todo o Brasil. Foram investidos R$ 1.744.076,35 em ações e projetos desenvolvidos.
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Receita

A receita da ONG Moradia e Cidadania, no ano de 2014, foi constituída com
recursos das seguintes fontes:

Créditos:
1. Contribuição mensal dos associados em 2014:

a) Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA, da FUNCEF e débito em
conta: R$ 3.070.083,16
2. Recursos captados, públicos e privados, para projetos: R$ 168.093,61
3. Outras doações: R$ 161.665,74

Vendas e serviços:
1. Papéis inservíveis: R$ 104.024,35
2. Cartuchos, móveis equipamentos: R$ 130.530,94
3. Sucatas: R$ 69.067,77
4. Produtos de projetos apoiados pela Moradia e Cidadania: R$ 168.093,61
5. Total Geral das receitas: R$ 3.871.559,18

Aplicações por linha de atuação e número de pessoas beneficiadas:

Consolidado Institucional
Linha de Ação

Beneficiários

Valor Aplicado

• Ações Emergenciais, Campanhas e Doações

5.312

R$ 124.315,18

SUBTOTAL

5.312

R$ 124.315,18

Ações Emergenciais
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Linha de Ação

Beneficiários

Valor Aplicado

42.621

R$ 757.885,65

• Inclusão Digital

1.247

R$ 20.901,83

• Geração de Trabalho e Renda

18.998

R$ 840.973,69

SUBTOTAL

62.866

R$ 1.619.761,17

TOTAL GERAL

68.178

R$ 1.744.076,35

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

As iniciativas priorizaram o desenvolvimento de projetos estruturantes para a
melhoria de vida da população pobre visando o fortalecimento de sua cidadania.
Apresentamos relato sucinto das principais ações e projetos desenvolvidos
pela Moradia e Cidadania no ano de 2014, nos diversos estados:

Educação
Nesta categoria estão inclusos os projetos e ações que tem como foco, a
construção de conhecimentos e valores, essenciais para o fortalecimento da
cidadania, como: alfabetização de jovens e adultos, inclusão digital, educação
complementar à escola com oferta de atividades artísticas, culturais, esportivas e
reforço escolar, bem como seminários, palestras e mobilizações com os mais
variados temas, como educação ambiental, direitos de cidadania, questões de
gênero, dentre outros.
Os projetos são desenvolvidos 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.
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Seguem abaixo algumas ações e projetos desenvolvidos nos estados.

Moradia e Cidadania/AL amplia projeto social de incentivo a leitura
O Expresso da Leitura é mais um projeto da Coordenação Alagoas que
entrará em atividade nos próximos dias. A ação já existe na Moradia e Cidadania/PE
e consiste em disponibilizar para escolas
públicas, associações de bairros, creches ou
entidades afins, duas estantes com livros de
literatura infantil.
A Moradia e Cidadania/AL tem o objetivo
de estimular a leitura e despertar o hábito da
criança

em

buscar

livros

como

seus

companheiros de estudo.

Moradia e Cidadania/BA doa livros para Colégio de Órfãos
No dia 28 de agosto de 2014 a Moradia e Cidadania/BA doou livros didáticos,
paradidáticos, literatura infanto-juvenil e revistas à Casa Pia Colégio de Órfãos de
São Joaquim, localizado na Cidade Baixa de Salvador, no bairro de São Joaquim.
No momento da doação, a equipe da
Moradia

e

Cidadania/BA

conheceu

as

instalações do colégio, prédio tombado pelo
IPHAN, que abriga internos de segunda a
sexta e possui 1.390 alunos matriculados
do ensino fundamental ao ensino médio.
Desde o início a Casa Pia e Colégio dos
Órfãos de São Joaquim atuou no recolhimento de menores pobres e órfãos de rua
dando-lhes educação básica, formação moral e profissão. Atualmente, está voltada
para implantação da Escola Técnica da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São
Joaquim com os cursos Fundamental I, Fundamental II, Médio e Técnicos de
Turismo, Informática e Administração de Shopping.
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A instituição já possui biblioteca e os livros doados irão fortalecer o acervo. A
Coordenação Bahia agradece aos funcionários CAIXA e amigos que colaboraram
com mais uma ação social.

Moradia e Cidadania/GO inaugura bibliotecas comunitárias
A Moradia e Cidadania/GO continua colaborando com as bibliotecas "Cantinho
da Leitura". Com a ajuda de nossos associados, colegas da CAIXA e amigos, foram
criadas

mais

três

unidades:

a

6ª

biblioteca foi inaugurada na Unidade de
Acolhimento Condomínio Sol Nascente
no Setor Pedro no dia 30 de janeiro; a
7ª foi na APCEF, no dia 22 de março e
a 8ª será inaugurada na Comunidade
Evangélica Juvenil Vida Nova no Setor
Jaó, no dia 09 de abril. Com elas, serão
beneficiadas cerca de 20 crianças e
seus familiares.
Parabenizamos nossa associada Flávia Duarte F. de Oliveira, lotada Agência
Flamboyant, idealizadora do projeto, que não mede esforços para fazer com que
mais crianças tenham acesso à cultura, conhecimento e desenvolvimento do hábito
da leitura.

Moradia e Cidadania/PI participa de curso e evento organizado pela Prefeitura
Municipal
A Moradia e Cidadania/PI participou do Curso de Avaliação Econômica para
Gestores de Projetos Sociais oferecido pela Fundação Itaú. Foram disponibilizadas
quatro vagas para a Coordenação Piauí, o que possibilitou a participação da
Assistente de Projetos, Gersânia Mendes e três funcionárias Caixa que lidam
diretamente com projetos sociais.
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O curso aconteceu no período de
31 de março a 02 de junho e teve como
objetivo: capacitar o aluno para a
gestão

do

incentivar

processo

de

avaliação,

prática

da

avaliação

a

econômica como instrumento de gestão
e

ensinar

ferramentas

básicas

de

avaliação que possam ser aplicadas
pelo técnico.
Na oportunidade, quatro projetos apoiados pela ONG (CACA, Reforço Escolar,
Balé Santa Bárbara e Espaço Crescer) foram submetidos à avaliação econômica.
Verificado a viabilidade dos projetos quanto ao custo/benefício, concluiu-se que os
projetos são viáveis e que os benefícios superam os custos.
Enquanto isso...
No dia 03 de junho a Coordenação PI participou do evento de adesão da
Prefeitura Municipal de Teresina à nova edição do Selo UNICEF. A Prefeitura de
Teresina mobilizou-se para preencher o questionário de diagnóstico das ações para
posteriormente traçar o perfil das ações da cidade.
Já no dia 10 de junho, a Moradia e Cidadania/PI realizou um planejamento para
desenvolver o trabalho por meio de intercambistas do Programa Gira Mundo. A
Assistente de Projetos da ONG Gersânia Mendes, possibilitou a concretização
desse trabalho em parceria com a AIESEC (Associação Internacional de Estudantes
de Ciências Econômicas), o Grupo de Mães Gaivotas e beneficiários do Reforço
Escolar.

Coordenação SC reafirma parceria com Projeto de Educação Biocêntrica e
Musicalização
No ano de 2014, o Projeto de Educação Biocêntrica foi ampliado com oficinas
de musicalização onde crianças foram sensibilizadas a criar e produzir instrumentos
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a partir de materiais reciclados, e a tocar
instrumentos

visando

a

criação

da

"Orquestra de Lata."
O projeto é desenvolvido desde
2012 no contraturno da Escola Faustina da
Luz e obteve aprovação junto ao edital
do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) do município de Tubarão.
A Moradia e Cidadania/SC agradece aos conselheiros do CMDCA de Tubarão
por terem percebido a importância de dar continuidade a este projeto.

Moradia e Cidadania/AL firma parceria com o Projeto Baú dos Guerreirinhos
A Coordenação AL firmou parceria com o Projeto Baú dos Guerreirinhos na
Vila Emater em Maceió. O projeto consiste na orientação musical de crianças e
adolescentes da comunidade. Os participantes recebem orientação teórica e prática
de canto e instrumentos – doados pela Moradia e Cidadania/AL.
Além das aulas de música, as
crianças

participam

de

oficinas

literárias, leitura de livros e contos
infantis

e

atividades

lúdicas. As

atividades estão previstas para início
em setembro de 2014.
A Coordenação AL aproveita para
agradecer o apoio dos associados e parceiros da ONG, que sempre unem forças
para mudar a realidade das crianças atendidas por nossos projetos.
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Moradia e Cidadania/DF firma parceria com Instituto Reciclando Sons
A Coordenação DF firmou parceria com o Instituto Reciclando Sons para
oferecer aulas de música para crianças e jovens residentes da cidade Estrutural, em
Brasília. Na oportunidade, o Coordenador da Moradia e Cidadania, Júlio Maria
Gonzaga, parabenizou o grupo pelo excelente trabalho e agradeceu a oportunidade
de poder contribuir com o desenvolvimento
das atividades.
O grupo composto por seis músicos
formados pelo

projeto

apresentou

um

repertório todo especial e animou o fim de
tarde da equipe.
O projeto beneficia jovens e crianças a
partir dos nove anos

pertencentes a

famílias de baixa renda e residentes de comunidades carentes. O instituto trabalha
com educação musical, reforço escolar, acompanhamento socioeconômico e
pedagógico. As atividades visam criar um rendimento escolar para a formação e
participação cidadã, e as aulas de música são oferecidas no contra turno escolar.

Projetos de Inclusão Digital

Moradia e Cidadania/AL repassa doação
de computadores para instituições
A Moradia e Cidadania/AL repassou
15

computadores para

a

instituição

Secretariado Assistencial de Juvenópolis em
Maceió/AL. As máquinas foram doadas pela
coordenação

de

Pernambuco

para

a

Coordenação de Alagoas, que na ocasião doou mais 15 computadores para o Lar
Batista Marcolina Magalhães, localizado em Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL.
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O Secretariado Assistencial Juvenópolis atende adolescentes em situação de
vulnerabilidade social da região de Bebedouro, periferia de Maceio/AL, com semiinternato, aulas de música, dança, teatro, informática e outras atividades sócio
educativas para os assistidos.

Coordenação BA participa de encerramento do Curso de Inclusão Digital
A Moradia e Cidadania Bahia
participou de mais uma celebração pela
conclusão do curso de Inclusão Digital
realizado em parceria com a Igreja
Batista Esperança (IBE). A comemoração
ocorreu no dia 14 de dezembro de 2014
durante o culto de agradecimento da IBE,
e contou com a presença do Pastor
Presidente Neander.
As aulas aconteceram nas instalações da IBE localizada no bairro de Pituaçu em
Salvador no período de setembro a dezembro/2014. Foram certificados 7 alunos.
Estavam presentes, familiares e amigos no culto de agradecimento.

Moradia

e

Cidadania/DF certifica

alunos

de

projetos

confraternização
No dia 05 de julho de 2014 a Moradia
e

Cidadania/DF,

coordenador

Júlio

representada
Maria

pelo

Gonzaga,

participou da formatura dos alunos do Curso
de Informática, Cabeleireiro e Manicure, em
Santa Maria/DF. Foram certificados 40
alunos em confraternização na Associação
Atlética da cidade.
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em

evento de

Os cursos fazem parte do Projeto Inclusão Digital e Projeto Mulher, Beleza e
Visual parceiros da Moradia e Cidadania/DF. As ações visam capacitar jovens e
adultos para o mercado profissional, incentivando mães de família a trabalharem
dentro de suas próprias residências, para que tenham a chance de acompanhar de
perto da criação dos filhos, além de proporcionar aos jovens da comunidade o
conhecimento necessário para o mercado de trabalho.

Moradia e Cidadania/TO é parceira na realização de cursos gratuitos para
jovens em Palmas
A Moradia e Cidadania/TO em parceria com a Associação de Mulheres em
Ação de Palmas (AMAP) possibilitou a realização do projeto UNIJOVEM e
TECJOVEM, em Palmas/TO. Com o apoio das Secretarias Estadual e Municipal de
Educação, o UNIJOVEM oferece gratuitamente cursinho preparatório para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) que visa facilitar o acesso à universidade aos
estudantes do Ensino Médio de escolas
públicas.
O curso com carga horária de
300 horas abordou conteúdos baseados
na diretriz curricular do MEC, com
revisão geral e simulados. Em 2014,
foram atendidos 200 alunos do terceiro
ano do Ensino Médio de 14 escolas de
Palmas. As aulas são ministradas de
acordo com o edital de seleção do Instituto Federal de Educação (IFTO) e Colégio
Militar de Palmas, com 232 horas letivas. Em 2014 o curso foi realizado em 08 pólos,
com a participação de 455 alunos da rede pública estadual e municipal, além de
uma turma de Educação de Jovens e Adultos EJA.
Os cursos foram realizados no período de agosto a novembro, e contaram
com atividades extracurriculares e a participação de todos os envolvidos no projeto.
O evento aconteceu dia 31 de outubro e na oportunidade foram entregues
certificados de participação aos alunos, professores, monitores e parceiros.
Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
Telefones: (61)- 3521.6058/ 6059/ 6060/ 6051/ 6062
Site: www.moradiaecidadania.org.br

12

A Moradia e Cidadania/TO recebeu certificado de participação por contribuir
com a produção das apostilas entre outras ações de apoio ao projeto. Também
foram entregues aos alunos camisetas patrocinadas pelos parceiros.

Moradia e Cidadania/TO apóia abertura de biblioteca para comunidade
indígena
No dia 15 de agosto foi inaugurada a 12ª biblioteca do Projeto Biblioteca
Cidadã na aldeia Funil, município de Tocantínia/TO. A terceira instalada em
comunidades indígenas. A Moradia e
Cidadania/TO

é

parceira

da

Associação Amigos do Bem (AAB)
que tem por objetivo fomentar a
inclusão digital, além disponibilizar
cerca

de

750

livros

e

um

microcomputador (doado pela ONG)
com ponto de acesso público à
internet para a comunidade.
O projeto Biblioteca Cidadã conta com a parceria do Ministério Público Federal,
Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Arquidiocese de Palmas, Universidade Federal
do TO, Ordem dos Advogados do Brasil, Academia Palmense de Letra, Caixa
Econômica Federal e a imprensa local. A inauguração contou também com
apresentação cultural realizada pelos povos indígenas.
De acordo com o presidente da Associação Amigos do Bem Dr. Cícero
Guimarães Neto, “a Biblioteca Cidadã com Inclusão Digital colocou em prática a
filosofia da Associação que é a democratização do conhecimento dando
oportunidade ao cidadão humilde o acesso gratuito ao livro, onde pessoas simples
podem beber da fonte cultural, esportiva, lazer e cidadania,” finalizou.
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Geração de Trabalho e Renda e Qualificação Profissionalizante

Moradia e Cidadania/BA entrega certificados para alunas do curso de Corte e
Costura
No dia 02 de dezembro de 2014 aconteceu a formatura das alunas
concluintes do Curso de Corte e Costura do
Projeto Tecendo a Vida, realizada em
parceria com a Junta Salvador.
As aulas iniciaram no dia 1º de setembro
com duração de 17 aulas que aconteciam
duas

vezes

na

semana.

As

alunas

obtiveram conhecimentos básicos de corte
e costura em especial para confecção de cama e mesa e utensílios para o lar.
Na oportunidade, alunas deram depoimentos sobre as conquistas e realizações a
qual o curso lhes proporcionou. Animadas, as formandas pretendem dar
continuidade aos conhecimentos na área de corte e costura. Foram entregues 08
certificados para as concluintes.
A Moradia e Cidadania/BA agradece o apoio dos parceiros e amigos voluntários
pela colaboração.

Moradia e Cidadania/DF certifica alunas de projeto e distribui kits profissionais
No dia 12 de dezembro de 2014 a
Coordenação DF certificou cerca de 30
alunos que participaram dos cursos de
cabeleireiro e manicure, além do curso de
informática. As aulas fazem parte do
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Projeto Mulher, Beleza e Visual bem como o Projeto de Inclusão Digital.
Participaram do encontro professores e funcionários da Associação Atlética
de Santa Maria (AASM), além do coordenador da Moradia e Cidadania/DF Júlio
Gonzaga, o Gerente Administrativo Fausto Gomes, a estagiária da Coordenação DF
Lilian Carvalho, a Presidente da ONG Rosângela Albuquerque, e a coordenadora da
AASM, Maria do Amparo.
Na oportunidade, a Coordenação DF presenteou as alunas do Projeto Mulher,
Beleza e Visual com kits de cabeleireiro e manicure para incentivá-las na inserção
ao mercado de trabalho. Cada kit continha secador, chapinha e escova profissional.
As beneficiárias do curso de manicure também foram presenteadas com kits
contendo todo o material utilizado no trabalho.

Moradia e Cidadania/MT realiza o Curso de Boneca em EVA
A Coordenação MT em parceria com a
Caixa Econômica Federal realizou no período
de 27 a 31 de outubro de 2014 o Curso de
Boneca em EVA. A ação beneficiou 14
prestadoras de serviço.
As bonecas trabalhadas em EVA tem
como base garrafas PET, além de serem
vendáveis e utilizadas para ornamentação,
lembrancinhas e brinquedo.

Moradia e Cidadania/MT viabiliza Curso de Bordado em Vagonite
Em parceria com a Caixa Econômica,
a Moradia e Cidadania/MT realizou no
período de 15 a 19 setembro de 2014 o
Curso de Bordado em Vagonite, onde 14
prestadoras de serviço foram beneficiadas.
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O ponto vagonite é um bordado simples e rápido de fazer. É também uma
ótima opção para presentear alguém.

Moradia e Cidadania/MT realiza curso de MDF em isopor
A ONG Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a Caixa Econômica
Federal, realizou, no período de 24 a 28 de março de 2014, curso de MDF em
isopor, beneficiando 15 prestadoras de serviço.
O isopor faz parte de muitos trabalhos artesanais, com ele podemos fazer:
moldura para quadro, tela para pintura, arranjos florais e outros tipos de trabalhos
manuais. Ele pode ser lixado, envernizado, pintado, parafinado, revestido em tecido,
esculpido, etc.

Moradia e Cidadania/MT realiza curso de pintura em tela com molde vazado
A Moradia e Cidadania/MT, em parceria
com a Igreja Ministério Voz da Verdade, realizou
no período de 24 a 27 de fevereiro, por meio do
Projeto "Caminhos Entrelinhas" de Geração de
Trabalho e Renda, o curso de pintura em tela
com molde vazado, beneficiando 20 pessoas da
comunidade do Bairro Pedra 90.
Na ocasião, foi apresentada aos presentes a
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empregada Caixa e supervisora de filial, Patrícia, que explicou o Programa Nacional
Crescer de Microcrédito. Algumas pessoas fizeram perguntas a respeito, outras,
conhecedoras do produto, preencheram a ficha para nova contratação.

Moradia e Cidadania/PR inicia Oficinas de Técnicas para Artesanato e
Economia Solidária
A Moradia e Cidadania/PR iniciou a programação anual do Projeto Oficinas de
Técnicas para Artesanato e Economia Solidária com a Oficina Boneca de Pano. A
atividade foi realizada durante o mês de março na Casa da Ecosol e capacitou três
grupos de mulheres que já estão confeccionando suas bonecas e gerando sua
própria renda.
Em abril a Casa da Ecosol está
oferecendo a Oficina de Decoupage,
utilizando filtros de café usados, técnica
que recicla e reaproveita vários materiais
como: latas, vidros, caixa de leite, potes
plásticos - obtendo resultado maravilhoso
nas peças.
As oficinas têm como objetivo ensinar
e qualificar em diversas técnicas para trabalhos manuais, valorizando a capacidade
criativa, gerando renda e formando grupos de economia solidária.

Projeto Arte e Oportunidade – Coordenação Rio Grande do Sul
O projeto Arte e oportunidade é uma iniciativa da Moradia e Cidadania
Regional Extremo Sul em parceria com a Associação das Vilas Reunidas FRAGET
cujo intuito principal é oferecer o aprendizado de novas técnicas de artesanato para
mulheres que participam das atividades da Associação, permitindo-lhes ampliar suas
fontes de renda.
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Atualmente, 24 alunas participam das aulas que acontecem semanalmente na
sede do FRAGET. As aulas são ministradas por professora com experiência em
ensino de artesanato de baixo custo, deste modo, além do aprendizado das
diferentes técnicas de découpage, são ensinadas formas de reaproveitamento dos
materiais e como economizar na utilização da matéria prima sem comprometimento
do resultado final do produto.
Troca de experiências e diálogo com demais entidades
Além da promoção do aprendizado profissionalizante, o Projeto Arte e
Oportunidade envolve a troca de
experiências e o diálogo com
outras entidades apoiadas pela
ONG. Deste modo, estabeleceuse, uma parceria entre a FRAGET
e a Associação AMAR, entidade
apoiada pela ONG na promoção
de cursos de panificação para
crianças carentes.
Tendo que a participação dos associados é de extrema importância para o bom
desenvolvimento do trabalho realizado, (através da indicação de projetos ou
entidades a serem apoiados nas diferentes cidades abrangidas pela ONG), buscouse uma forma de promover a integração dos associados para com as ações
desenvolvidas que estivesse aliada à ações de potencial transformação social.
Assim, articulou-se uma parceria na qual o trabalho de conclusão do curso será
a confecção de 150 caixinhas de mdf em découpage, que serão enviadas para os
associados no mês de seus aniversários. Dentro das caixinhas, além de uma cartão
de aniversário, serão enviados biscoitos artesanais confeccionados pelos jovens do
projeto de panificação da Associação AMAR.
A Moradia e Cidadania Extremo Sul entende que esta ação, além de
incentivar a iniciação profissional e comercial do aprendizado, é uma forma de
retribuir a contribuição feita mensalmente pelos sócios para a manutenção dos
projetos sociais desenvolvidos. Por meio de um presente confeccionado entidades
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apoiadas, os associados tem contato direto com o produto resultante da contribuição
social por eles feita.

Moradia e Cidadania Regional Extremo Sul/RS proporciona festa de
encerramento para beneficiários de projeto
Uma confraternização marcou o encerramento das atividades do projeto Arte
e Oportunidade, em Pelotas/RS. Desenvolvido durantes os meses de outubro,
novembro e dezembro de 2014, o projeto da Moradia e Cidadania/RS oportunizou o
aprendizado de diferentes técnicas de découpage para 24 mulheres de diferentes
vilas da cidade.
A iniciativa contou com a parceria da Associação das Vilas Reunidas –
FRAGET e teve por objetivo o ensino de técnicas de artesanato de baixo custo, que
consideram formas de reaproveitamento dos materiais, viabilizando a produção
comercial para as alunas.
O trabalho de conclusão do curso foi a
confecção de 150 caixas de mdf com
técnica de découpage esponjada, as quais
serão enviadas aos associados da Moradia
e

Cidadania

Extremo

Sul

em

seus

aniversários ao longo do ano de 2015.
Além da caixa, os associados recebem
também biscoitos confeccionados pelos
jovens

do

projeto

de

panificação,

desenvolvido em parceria com a Associação AMAR – Criança e Família. O presente
é uma forma de retribuir pelo apoio dado aos projetos através da contribuição feita à
ONG e, ao mesmo tempo, aproximar os sócios dos projetos por eles apoiados.
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Moradia e Cidadania/RN realiza Oficina de Peso de Porta
A Moradia e Cidadania/RN realizou a Oficina de Peso de Porta Menina Flor,
na Comunidade de Uruaçu, Distrito de São Gonçalo do Amarante/RN. A ação faz
parte do Projeto Geração de Trabalho e Renda e beneficiou 10 moradoras da
comunidade.

Moradia e Cidadania/RN promove ações voltadas à geração de trabalho e
renda
A Moradia e Cidadania/RN realizou a Oficina de Boneca Ariel na comunidade
de Cidade das Flores, Distrito de São Gonçalo do Amarante/RN. A ação faz parte do
Projeto Geração de Trabalho e Renda, onde beneficiou 10 participantes moradores
da comunidade.
No mês de abril de 2014, a ONG/RN organizou a Oficina de Boneca Camponesa,
na comunidade de Cidade das Flores,
Distrito de São Gonçalo do Amarante/RN.
Foram beneficiadas 10 moradores da
comunidade. No mesmo mês, a Moradia
realizou

também

a

Oficina

de Reaproveitamento de Potes Herbalife
(plástico) na comunidade de Leningrado,
Bairro dos Guarapes, Natal/ RN. A ação
faz parte do Projeto Reciclando com
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Arte e beneficciou 21 participantes. A oficina foi ministrada pela instrutora Tânia
Maria da Costa Brasil.
E para encerrar as atividades do mês de abril, a ONG/RN patrocinou a Oficina de
Tapetes com Tiras na comunidade de Santa Catarina, Bairro de Natal/RN. Ao todo,
foram beneficiadas 10 participantes moradores da comunidade.

Moradia e Cidadania/SC mobiliza mulheres para o projeto Mulheres de Pano
Com o objetivo de mobilizar mulheres da comunidade para participar da
Associação Mulheres de Pano e das ações de formação e qualificação em corte e
costura, a Moradia e Cidadania/SC realizou no dia 07 de junho a Noite do Pastel
Solidário, no bairro Morro do Meio em Joinville/SC.
Cerca de 30 mulheres desempregadas e sem qualificação profissional
participaram da ação, que também promoveu a distribuição de mudas de árvores
frutíferas em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Coordenação São Paulo realiza formatura de alunas do Projeto Costura e
Acessórios
A Moradia e Cidadania/SP realizou no dia 31 de maio de 2014 a cerimônia de
formatura do grupo de 20 mulheres que participaram do Projeto Costura e
Acessórios, patrocinado pelo Instituto Cooperforte, com duração de 18 meses,
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desenvolvido nas instalações do Projeto CDH São Mateus, localizado na Rua Dr.
Aureliano da Silva Arruda, 348.
O projeto teve como objetivo capacitar o grupo em corte e costura utilizando
metodologia desenvolvida pela Coordenação São Paulo, em patchwork e na
confecção de bolsas e acessórios
com o reaproveitamento de lonas
publicitárias

e

outros

insumos

recicláveis,
Durante

o

curso

foram

ministradas aulas de Corte e Costura,
Valores da Cidadania, Criatividade e
Design,
Vendas,

Patchwork,

Marketing

Cooperativismo

e
e

Associativismo, Inclusão Digital e Economia Solidaria, o que proporcionou a criação
de um grupo de produção denominado "Guerreiras de Fé", proporcionando ao grupo
geração de renda bem como melhoria na qualidade de vida das mesmas.
A cerimônia contou com a decoração e serviços do Buffet Gaúchos Grill de
propriedade de Ana Paula Kuntzler que foi aluna e professora do Projeto - CDH São
Mateus, e ainda a participação dos alunos de Hotelaria do Projeto CDH - Novo
Norte.
A abertura da formatura foi realizada pelo Coral CDH – Cecom e APCEF/SP com
a regência da Maestrina Rosana Massuela.
As formandas Fernanda Hermann e Kátia Vânia de Silva fizeram um depoimento
emocionante, expondo aos participantes a importância do curso, da Moradia e
Cidadania/SP e do Instituto Cooperforte, na transformação da vida das participantes.
Participaram do evento o Presidente do Instituto Cooperforte Jose Rogaciário,
Benedito Carlos Florêncio Silva representante do Conselho Deliberativo da
Cooperforte, a Gerente Nacional de Administração e Finanças da Moradia e
Cidadania, Rejane Maria Moura, as Gerentes Estaduais da Coordenação São Paulo,
Diva Dias, Silvana Goulart e Rosilene Vasconcelos, além das equipes dos Projetos
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CDH - São Mateus, CDH - CECOM e CDH - Novo Norte. Participaram também as
professoras que atuaram no projeto, são elas: Diva Lieber, Aparecida Souza e
Natalícia Quimello.
O evento contou ainda com os voluntários Cássio Goulart e Bianca Goulart que
atuaram como mestres de cerimônia.

Moradia e Cidadania/SP ministra Curso Básico de Lingerie
A Moradia e Cidadania/SP ministrou nos dias 14 e 15 de agosto o Curso
Básico de Lingerie em Brotas. O curso faz parte do Projeto Oficinas Itinerantes que
são ministradas em São Paulo. A oficina foi ministrada pela Prof. Aparecida Souza e
acompanhada pela Gerente de Estadual de Projetos e Captação de Recursos
Silvana Goulart. O objetivo da oficina é capacitar multiplicadores.
A parceria conta com o apoio do
Comitê de Bauru e da Secretaria
Municipal de Ação Social, através do
CRAS

(Centro

de

Referência

da

Assistência Social) que seleciona o
público atendido. A oficina contou
também com a presença de Paulete
Sueli

Sparapan,

coordenadora

do

Projeto Socioambiental de Geração de Renda, representando a Fundação Mokiti
Okada.
Na abertura esteve presente o prefeito em exercício Leandro Corrêa, Claudia
Barreto Salviato, da Secretaria Municipal de Ação Social e a Assistente Social do
CRAS Tania R. Foganholi.

Moradia e Cidadania/DF realiza curso de chocolate em comunidade
Com o objetivo de capacitar meninas da comunidade para a venda de
bombons antes, durante e depois da Páscoa, a Moradia e Cidadania/DF realizou no
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dia 28 de fevereiro de 2014 o Curso de Chocolates, na Associação Atlética de Santa
Maria, em Brasília.
Ministrado pela assistente administrativo da Coordenação DF, Thaís Carneiro,
o curso beneficiou 16 meninas com idade entre 08 e 12 anos. “É muito gratificante
ensinar algo que pode gerar renda
para essas meninas e para suas
famílias. Esse é um aprendizado que
será muito útil para todas elas”,
afirmou Thaís.
Ao final do dia, todas as alunas
receberam

um

kit

de

materiais

contendo: chocolate, formas para ovo
de páscoa e bombom, palito para
pirulito de chocolate, além de embalagens para a confecção e venda dos primeiros
ovos. O curso contou com a presença da gerente nacional de administração e
finanças, Rejane Moura, e de alguns pais que acompanhavam a aula. A Moradia e
Cidadania apoia ações que proporcionam a geração de trabalho e renda para
comunidades menos favorecidas.

Ações Emergenciais

Moradia e Cidadania/GO promove campanha para arrecadação de móveis e
alimentos e repassa doações
A família de Matildes Ferreira de Sena, moradora do Residencial Alda
Tavares em Nerópolis/GO e beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida,
recebeu a doação de móveis arrecadados por meio de campanha realizada junto
aos associados e colegas da CAIXA, após sua casa ter sido incendiada.
A Moradia e Cidadania/GO agradece a todos os associados e colegas, em
especial à Lya, da GILIE/GO, que com esforço tornou possível a doação dos
seguintes móveis: 01 cama de casal com colchão, 02 camas de solteiro com
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colchões, televisão, rack, fogão, mesa com cadeiras, jogo de sofá, roupas de cama e
utensílios diversos.
Falando nisso...
A Coordenação Goiás arrecadou 227kg de alimentos para a Pestalozzi, que
foram utilizados nos almoços e jantares do espaço gastronômico da Exposição
Agropecuária de Goiânia/2014, com o objetivo de captar recursos para a entidade.
Esses recursos serão aplicados na
manutenção e melhoria das condições
de atendimento dos alunos/pacientes,
nos diversos programas das Unidades
Renascer, Peter Pan e Pró-Labor, em
suas

ações

garantem
participação

sócio-educativas,

o

engajamento
destes

no

que
e

a

contexto

institucional e no exercício da cidadania.

Coordenação GO entrega cestas natalinas para prestadores de serviço
A Moradia e Cidadania/GO realizou no dia 19 de dezembro de 2014 a entrega
de cestas natalinas aos prestadores de serviços do Ed. Sede, da Agência
Anhanguera e Agência de Governo, em evento realizado no auditório da sobreloja.
Foi uma linda festa em que, os
prestadores que desempenham as mais
diversas funções puderam, por meio de uma
dinâmica, expressar a importância de suas
atividades/funções exercidas em parceria
com a Caixa Econômica, e o que isto
representa em suas vidas. A Coordenação
GO entregou ao todo 300 cestas com
produtos natalinos de boa qualidade, montadas em lindas ecobags, confeccionadas
pela ONG/GO e projetos parceiros. A realização desse evento só foi possível graças
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à contribuição voluntária dos(as) colegas e Unidades da Caixa, bem como da PAR
Facilities, Contato Rio, Sabor Café e da APCEF/GO, que mais uma vez colaborou
com os seus famosos caldos.
O evento faz parte do Natal Solidário - ação que já ocorre há vários anos,
sendo um ato simbólico de reconhecimento e agradecimento aos colegas
prestadores, pela sua companhia e presteza profissional.
A Moradia e Cidadania/GO agradece o empenho e a dedicação de todos os
voluntários e parceiros nesta ação.

Moradia e Cidadania/GO doa camisetas para o Circo Laehto e realiza
Campanha do Agasalho 2014
A Moradia e Cidadania/GO doou 131 camisetas para crianças e adolescentes
que participam da Escola de Circo Laheto. O Projeto desenvolve atividades da arte
circense (pernas-de-pau, malabares, palhaços, trapézio, entre outros), bem como
teatro, oficinas de matemática, incentivo à leitura, produção de textos, brincadeiras e
jogos típicos do Brasil, no contra turno
escolar. O projeto atende gratuitamente
cerca de 160 crianças de baixa renda de
Goiânia

(Jardim

Goiás

e

setores

circunvizinhos).
A ONG também foi convidada para
assistir o espetáculo “História de Goiás no
Picadeiro”, no dia 23 de Maio. Na oportunidade o Projeto foi contemplado com a 9ª
biblioteca "Cantinho da Leitura", inaugurada com um acervo inicial de 1.000
livros literários e gibis.
Enquanto isso...
A Moradia e Cidadania/GO realizou, no período de 10/04 a 20/05/2014, a
Campanha do Agasalho, cuja arrecadação foi de R$ 1.860,00, o que possibilitou a
aquisição de 200 cobertores e 57 lençóis. A ONG recebeu também a doação de
Moradia e Cidadania – Presidência Executiva
Telefones: (61)- 3521.6058/ 6059/ 6060/ 6051/ 6062
Site: www.moradiaecidadania.org.br

26

mais 40 cobertores da OVG (Organização das Voluntárias do Estado de Goiás),
totalizando 240 unidades que foram repassadas para seguintes entidades
assistenciais:
- 80 unidades para o Núcleo Espírita Cristão Eurípedes Barsanulfo que atende cerca
de 100 famílias;
- 70 unidades para o Projeto Puro Amor, que atende em média 70 famílias;
- 46 unidades para O Semeador (Núcleo de Promoção Assistencial, Educacional e
Cultura) que atende 80 famílias em Senador Canedo;
- 53 cobertores e 57 lençóis para o Hospital das Clinicas – HC, para quem doamos
também alguns móveis.
O objetivo do repasse é apoiar e coordenar ações que auxiliem famílias carentes
a enfrentar o inverno com mais segurança, dignidade e calor humano.
A Moradia e Cidadania/GO agradece aos associados, colegas CAIXA e
voluntários, que sempre contribuem com nossas campanhas, tornando possível
diversas ações sociais.

Moradia e Cidadania/MA entrega cestas natalinas e brinquedos para crianças e
voluntárias de projeto
No dia 23 de dezembro de 2014, a coordenadora da Moradia e Cidadania/MA
Sônia Tereza Rêgo, participou da entrega de brinquedos para dezenas de crianças
carentes do projeto Viva Criança, bem
como de entrega de cestas natalinas para
as voluntárias.
O projeto situado na travessa do
Correio- Bairro Anjo da Guarda, assiste
crianças carentes com

atividades de

reforço escolar, oficina de dança, tricô,
tapeçaria,

pintura,

dança

e

outras

atividades lúdicas em horário contrário às aulas. O Projeto conta com a parceria da
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ONG Moradia e Cidadania/MA que contribui mensalmente com doações de cestas
básicas para as voluntárias e o lanche das crianças, bem pequenas doações para a
compra dos materiais de insumos das oficinas. Os brinquedos foram doados pelos
empregados da Caixa Econômica sócios e não sócios da Coordenação MA.
“Esperamos contar com parceria da Moradia e Cidadania em 2015,” disse Geruza
Maria Melo, uma das voluntárias contempladas com cesta. A Coordenação MA
agradece a todos os empregados da Caixa que possibilitaram esse momento de
alegria e felicidade para essas crianças.

Moradia e Cidadania/MG lança Campanha de Doação de Livros 2014
A coordenação estadual de Minas Gerais abre a Campanha de Doação de
Livros 2014 que segue até o dia 31 de março. Nosso objetivo é encaminhar os livros
arrecadados

para

o

projeto

biblioteca

comunitária do Centro Educacional Infantil
Serviços de Obras Sociais da cidade de São
Lourenço e ao projeto de alfabetização de
jovens e adultos, que hoje funciona no
edifício da Tupinambás em Belo Horizonte.
A data da doação será 23 de abril, dia
internacional do livro.
Aos colegas que não puderem levar os livros ao escritório pedimos enviar via
malote para Moradia e Cidadania MG.

Com apoio de parceiros, Moradia e Cidadania/PI contribui com ação
emergencial
A ONG Moradia e Cidadania/PI viabilizou no dia 22 de setembro de 2014
através de parceria com a MTV Edificações, representada pelo Dr. Marcos Tajra,
20m2 de cerâmica para assentar no banheiro da casa do Sr. Leônidas - que
trabalhava como pedreiro e por motivos de saúde ficou com dificuldades de
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locomoção, necessitando de um lar adaptado no bairro Satélite, zona Leste de
Teresina.
Falando nisso...
Para a ampliação e o melhoramento residencial do morador, a Coordenação/PI
promoveu

uma

rifa

onde

foram

arrecadados R$ 1.300,00 e doações
como: madeiras – através da parceria
com a Rotary Clube Rio Poti, 1.500 telhas
- doadas pela Cerâmica Telhas Mafrense,
materiais

elétricos,

hidráulicos

e

hidrosanitários - da CONTE Engenharia
Ltda, além de portas e janelas junto à
Ferro Norte Ltda. A mão de obra ficou por
conta da NPJ Construções Ltda e da Recon Estacas Ltda.
A ONG Moradia e Cidadania/PI agradece o apoio e a dedicação dos parceiros
nessa ação.

Coordenação CE realiza ação social em comunidade e recebe doação para
projeto
Em novembro/2014 a Coordenação CE realizou uma ação social em Alto
Ferrão, Itaiçaba/CE. Foram beneficiadas 500 pessoas através de atendimento
médico e odontológico, emissão de documentos, distribuição de 200 cestas básicas
e 200 brinquedos para crianças da comunidade.
A ONG/CE também visitou o Hospital do Câncer, e na oportunidade distribuiu
brinquedos para as crianças, cortou cabelo das mães dos pacientes e dos
voluntários.
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Enquanto isso...
A Coordenação CE iniciou o mês de dezembro/2014 com apresentações
culturais nas agências da Caixa. Cada local foi apresentado um grupo através da
dança, flauta, coral e orquestra.
No dia 22 de dezembro, foram entregues
130 lençóis além de material de higiene para
o Hospital dos Pobres de Maranguape. A
ação contou com a presença do presidente
da AGECEF Mairton Antonio Garcia, o
gerente da Agência de Maranguape, além da
funcionária Caixa Das Dores e a Coordenadora da ONG/CE, Sônia Olimpio.
A ONG recebeu também todo o valor arrecadado na festa dos funcionários da
Caixa. O recurso arrecadado será utilizado para a implantação do piso na sala de
dança das crianças, além da aquisição de 142 latas de leite para APAE. A
Coordenação CE agradece a todos que ajudaram a realizar tantos sonhos de
crianças, jovens e adultos.

Coordenação Paraná doa presentes arrecadados
A equipe da Moradia e Cidadania/PR
realizou a entrega de presentes de natal
para 158 crianças de famílias inscritas no
Programa Bolsa Família, da Unidade de
Educação Integral Araucária – UEI Bairro
Alto.
Os presentes foram arrecadados através
da

Campanha

Natal

Solidário

2014

realizada pela Coordenação Paraná.
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Participação em ações comunitárias
Moradia e Cidadania/PE apóia corrida de rua solidária
A ONG Moradia e Cidadania/PE apoiou o 1º Circuito de Corridas da Saúde
realizado no dia 18 de janeiro de 2014, na Av. Liberdade, no bairro de Jardim São
Paulo. A Corrida foi uma realização da O2 Academia e teve a finalidade de incluir os
moradores da localidade em eventos esportivos, a fim de incentivar a boa saúde dos
participantes.
Em média, 100 corredores
participaram da corrida de rua. As
inscrições, que se dividiram em
duas modalidades: 5km e 10km,
custaram R$ 40,00 mais 1 kg de
alimento não perecível. Segundo a
organizadora da corrida, Roberta
Maria, os alimentos arrecadados
serão entregues no dia 24 de janeiro ao Lar das Vovozinhas, (Jardim São Paulo), e
ao Abrigo do Jesus Menino (Barro). “Estamos aguardando algumas doações que
serão entregues até sexta. Logo, estaremos entregando para as instituições” disse
Roberta.
Coordenação PE apóia evento em prol de casa de apoio para pessoas com
câncer
A Moradia e Cidadania/PE doou no dia
21 de novembro de 2014 uma TV de 32
polegadas

para

o

prêmio

do

bingo

proveniente do chá realizado pela Rede
Feminina Estadual de Combate ao Câncer de
Pernambuco (RFECC – PE). O evento
aconteceu no dia 23 de novembro e teve
como objetivo arrecadar recursos financeiros
para a reforma da casa de apoio da Rede Feminina, localizada em Olinda. Quando
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reformada, a casa acolherá os pacientes vindos do interior e que buscam tratamento
para o câncer.
“Conseguimos esta casa, e fizemos um comodato de dez anos. Ela estava
fechada há três anos. O imóvel fechado precisa de reparos, e até os banheiros
foram modificados porque antes era uma creche. Estamos há um ano fazendo
reparos” explicou Enidia Tenório, a vice-presidente da RFECC/PE.
A casa de apoio acolherá exclusivamente os pacientes que sofrem com câncer,
mediante a comprovação da assistente social. Para contribuir, basta entrar em
contato através do telefone: (81) 3217-8236

Coordenador do Pará realiza visitas em comunidade carentes
No dia 01 de junho de 2014 o
Coordenador da Moradia e Cidadania/PA
Joaquim

Sacramento,

visitou

as

comunidades quilombolas Paca e Aningal,
em companhia de representantes da Rede
Bragantina

e

do

CEDENPA.

As

comunidades ficam à margem do Rio
Gurupi,

no

limite

do

Pará

com

o

Maranhão. A visita é parte do projeto de criação de galinhas em espaço semiconfinado, onde só se consegue chegar às comunidades de barco, após percorrer
uma estrada de chão.
Falando nisso...
No dia 14 de junho de 2014, coordenador estadual Joaquim Sacramento,
visitou a comunidade quilombola Narcisa, em companhia de representante da Rede
Bragantina e do CEDENPA. A comunidade fica localizada no município de Capitão
Poço. A visita é parte de projeto para reforma do espaço comunitário Casa da
Farinha.
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Coordenação PA financia oficina no Projeto Valorizando os Saberes
Tradicionais
A Moradia e Cidadania – Coordenação Pará financiou a oficina do Projeto
Valorizando os Saberes Tradicionais: processo de extração de óleos e produção de
fitoterápicos artesanais, da Rede Bragantina.
Em parceria com a Associação
Atavida, a oficina foi direcionada para
comunidades da região Bragantina e as
aulas aconteceram na escola Ecrama pertencente

às

Obras

Sociais

da

Arquidiocese de Bragança, no município
de Santa Luzia, nordeste paraense.
A

oficina

foi

ministrada

pela

especialista em Saúde Pública e Produtos Naturais, Terezinha de Jesus, do Instituto
de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá, que atua na Fundação
Tumucumaque e faz parte do Instituto de Mulheres Negras do Amapá - IMENA.

Moradia e Cidadania/PE apóia o 1º Fórum ODM pernambucano
A ONG Moradia e Cidadania/PE patrocinou 1.000 boletins informativos do
Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade (MNCS)/Nós Podemos-PE,
divulgados no 1º Fórum Pernambucano - Objetivo de Desenvolvimento do Milênio
(ODM), realizado no dia 02 de dezembro, na Associação Municipalista de
Pernambuco (AMUPE). Os jornais foram distribuídos ao público e serviu como
divulgação e registro das ações do núcleo Nós Podemos/MNCS em Pernambuco.
Levando em consideração o prazo final dos ODM, proposto pela Organização
das Nações Unidas (ONU) em 2000, se reuniram autoridades; representantes do
MNCS; representantes do Núcleo Nós Podemos/PE; e o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), para uma apresentação panorâmica sobre a situação
do Brasil em relação aos 8 ODM, tendo como foco fazer um balanço sobre o
desempenho de Pernambuco. Também foram abordados os desafios proposto pela
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agenda pós-2015, nos quais, os 8 ODM se transformarão em 17 ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável).
O Fórum foi uma realização do Movimento Nacional pela Cidadania e
Solidariedade – Nós Podemos Pernambuco, Secretaria Geral da Presidência da
República e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Durante o evento foram homenageados os municípios, representados por prefeitos e
representantes das prefeituas, que implantaram núcleos municipais do “Nós
Podemos/PE”

nas

suas

respectivas

cidades; e as instituições que vem
colaborando com o crescimento de
Pernambuco em relação aos índices dos
ODM. A Caixa Econômica Federal,
representada pela Assistente Regional,
Selda Cabral, foi uma das instituições
homenageadas.
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