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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, que teve sua continuidade no ano
de 2011. No mês de setembro, houve o Encontro Nacional anual, com os gestores estaduais e
nacionais. Na ocasião foi finalizado o processo seletivo para Presidente Executivo da
instituição, sendo nomeada e empossada, Terezinha Martins Parreira, ex-empregada CAIXA,
hoje aposentada, para o exercício do cargo.

Os Grupos de Trabalhos (GTs) que foram constituídos em 2010 para a elaboração de
propostas relativas à estrutura e sustentabilidade da instituição apresentaram as proposições,
que foram posteriormente encaminhadas ao Conselho Deliberativo para sua apreciação. Em
novembro, o CD aprovou o Regimento Interno da instituição. Em dezembro de 2011 foi
renovada a parceria com a Lexmark e a CAIXA, no âmbito da logística reversa.

Durante o ano de 2013, 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 2013, a Moradia e Cidadania contaram com 11.045 associados, que
contribuíram mensalmente para a realização de projetos, programas e campanhas.

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 2012, nos diversos estados:

2. Educação
Projetos de educação complementar à escola
Coordenação Alagoas

Moradia e Cidadania/AL incentiva Projeto Caixinha de Música
O Projeto Caixinha de Música, que tem
apoio integral da Ong Moradia e Cidadania em
Alagoas, fez sua primeira apresentação pública
nas dependências do Lar Batista Marcolina de
Magalhães. O projeto assiste - com orientação
musical nos instrumentos de percussão, corda,
sopro e teclado - as meninas internas do Lar
Batista, mantido por doações da Igreja Batista
em Maceió (AL).

Coordenação Bahia

Moradia e Cidadania/BA incentiva projeto Dançando pela Vida
A ONG Moradia e Cidadania fez doação de uniforme completo para alunas de ballet
e jazz , assim como custeou o transporte para as aulas em Graça, Salvador/BA. Ao menos 25
estudantes já foram beneficiadas

O projeto Dançando pela Vida tem o objetivo de promover a educação complementar
(por meio da arte e do esporte) e visa favorecer o desenvolvimento integral de estudantes
oriundos de escolas públicas, oferecendo aulas de ballet e jazz com o apoio da Escola de
Ballet ETUDES.

Alunos de percussão do Projeto Ritmos da Vida/BA participam da ação Quintas do Pôr
do Sol

O Projeto Ritmos da Vida,
desenvolvido pela Moradia e Cidadania/BA em
parceria com Junta Salvador Pernambués em
Ação (JSPA), realizou - nos dias 20 de
dezembro, 03 e 31 de janeiro de 2013 - a ação
“Quintas do Pôr do Sol”, na Praça da Cruz
Caída, no Pelourinho – Salvador/BA.
Como o nome mesmo diz, a ação
acontece sempre às quintas-feiras, às 17
horas, quando o sol está se pondo. Os alunos
do projeto se reúnem e dão um show de
percussão, envolvendo todos com um ritmo contagiante.
O objetivo do Projeto Ritmos da Vida é ampliar o conhecimento cultural pela oferta
de introdução à música, por meio percussivo, à comunidade de baixa renda do bairro de
Pernambués. A Moradia e Cidadania colabora realizando a doação dos instrumentos musicais
e disponibilizando transporte e lanche para os alunos.

Coordenação Piauí
Projeto CACA
O Projeto Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente( CACA), no Bairro Satélite, foi
vencedor na categoria Associação do Prêmio de Inclusão Social 2013 – O Campeonato do
Bem, promovido pelo Grupo de Comunicação Meio Norte e o Governo do Estado do Piauí. A
ONG é parceira da instituição coordenada por Maria de Lurdes Oliveira que já atua na
comunidade carente há mais de 20 anos e atualmente beneficia 200 crianças e adolescentes.
Ao fundo da 1º Foto está o Senador
da República Wellington Dias – PT que
prestigiou o evento, falando com a repórter do
Grupo Meio Norte Maia Veloso que promove
a premiação junto com o Governo do Estado
do PI.

Coordenação Espírito Santo

Moradia e Cidadania/ES comemora a implantação de um novo projeto: Mais que
Judocas
Após ser implantado o Projeto
Mãos que Fazem, de geração de trabalho e
renda, na área de costura, em parceria com a
Associação Casa Bethel em Itararé, Vitória, a
Moradia e Cidadania/ES assinou na tarde do
dia 21 de fevereiro de 2013, mais um projeto
em parceria com essa instituição, porém com
atuação no campo da educação e desporto.

O Projeto Mais que Judocas vai
atender crianças e adolescentes de risco social e baixa renda, num total de quarenta, com
acompanhamento escolar, da comunidade do bairro Itararé e adjacências: Bairro da Penha,
São Benedito, Maruípe, Santa Marta e Engenharia.
A iniciativa tem como desafio,
através do judô, apresentar aos alunos um
universo
de
possibilidades,
além
da
comunidade. É uma ação que vai atuar na
graduação completa do aluno, visando criar
homens novos para sociedade, na formação
não somente de atletas, mas principalmente de
bons cidadãos preparados para vida. E ainda,
vislumbrando a probabilidade de formação
profissional.

Coordenação Pernambuco
Moradia e Cidadania/PE faz 1ª apresentação do Maracatu Batuque Erê

Em 20 de novembro comemora-se
o Dia da Consciência Negra, data dedicada à
reflexão sobre a inserção dos negros na
sociedade brasileira, e também uma
homenagem ao ícone da resistência à
escravidão, Zumbi dos Palmares. Em alguns
estados brasileiros foi decretado feriado. Em
Pernambuco, aconteceu uma passeata pelo
centro de Recife para que as pessoas

pudessem acompanhar e relembrar um pouco da
cultura afrodescendente. Os alunos do Projeto
Maracatu Batuque Erê, da ONG Moradia e

Cidadania/PE, deram o ritmo da passeata que parou a cidade, mesmo com a chuva forte, os
alunos esbanjaram orgulho e transmitiram alegria por onde passavam. A passeata teve sua
concentração no Parque 13 de Maio, e foi finalizada na simbólica Praça Nossa Senhora do
Carmo.
O Projeto foi reinaugurado no dia 27 de setembro, na comunidade do Morro da
Conceição, um dos grandes pontos do tráfico de drogas em Recife e visa à inclusão social
através da cultura, oferecendo oficinas de percussão, oficinas de dança e formação técnica dos
integrantes. O Maracatu Batuque Erê atualmente atende em torno de 35 crianças e jovens das
imediações do morro.

Coordenação Rondônia
Moradia e Cidadania/RR facilita Projeto Educar – Horta e Pomar

A ONG Moradia e Cidadania/RR
é parceira do Projeto Educar – Horta e
Pomar, espaço de conhecimento, segurança
alimentar e educação ambiental, que
desenvolveu as ações na Unidade de
Promoção Integral - Casa de Timóteo,
localizada no bairro Nova Cidade, em Boa
Vista - RR. Com a finalidade de executar os
programas de inclusão social do Lar Fabiano
de Cristo, tem como princípio a educação,
através da qual busca-se romper a cadeia da
miséria moral, social e material, vendo o
homem como um ser integral.
Foram atendidas 120 crianças em situação de vulnerabilidade e exclusão social,
famílias com renda per capita inferior ou igual a meio salário mínimo, onde propiciou a
consciência ecológica no exercício da cidadania, melhoria na alimentação, através da produção
de hortaliças, plantas medicinais, ornamentais e frutas no sistema agroecológico em uma
Instituição Cidadã com a participação voluntária da comunidade na manutenção dos espaços
produtivos.
As atividades de educação ambiental
foram desenvolvidas uma vez por semana, com
duração de 1h com momentos de aulas práticas
e teóricas. O Projeto além de abastecer a
cozinha da instituição com produtos para as
refeições ofereceu cursos para a comunidade
envolvida e disponibiliza a área para visitação
de outras instituições interessadas.
O custo do repasse da ONG Roraima
para o projeto executado em 2013 foi de R$
10.095,00, com contrapartida da Instituição de
R$ 30.833,50.

Coordenação Santa Catarina
Projeto de Inclusão Social e Prevenção ao Crack conta com a parceria da Moradia e
Cidadania/SC

A Moradia e Cidadania/SC é
parceira do Projeto Inclusão Social e
Prevenção ao Crack através da Pedagogia
da Bola - iniciativa que visa reunir as
crianças no contra-turno escolar para a
prática de esportes, lazer e entretenimento
através da escolinha de Futsal, além de
promover o desenvolvimento humano,
social e intelectual. Atualmente, cerca de
120 crianças com idade entre 7 e 14 anos,
de
baixa
renda
e
devidamente
matriculadas no ensino regular no
município de São José/Florianópolis
participam desta ação.
Criado e coordenado pelo bombeiro, treinador e professor de Educação Física
Luiz Paulo Urbano, o projeto é uma forma de estimular as crianças a buscar novos horizontes
através do esporte, onde aprendem a ter domínio do próprio corpo, olhar e recolher
informações, cooperar com os colegas, decidir e controlar as próprias emoções.
Paralelamente, as crianças participam de oficinas sócio-educativas para trabalhar cidadania,
autoconfiança, auto-estima, além de valores como solidariedade, companheirismo, altruísmo e
respeito por colegas e adversários. Tais elementos constituem a base de um harmonioso
domínio corporal e psíquico que torna o esporte prazeroso para quem joga e agradável para
quem vê.

Moradia e Cidadania/SC apóia Projeto de Educação Biocêntrica

Com o objetivo de desenvolver a inteligência afetiva das crianças e reduzir a
violência escolar, entre outras metas, o Projeto de Educação Biocêntrica continuará a ser
desenvolvido em 2014 na Escola Municipal Faustina da Luz Patrício. Cerca de 180 alunos
serão beneficiados com as oficinas, aplicadas por dois sócio-educadores e acompanhadas por
uma supervisora. As ações são realizadas com o apoio da ONG Moradia e Cidadania/SC,
formada por funcionários da Caixa Econômica Federal e voluntários.
O
projeto
visa
buscar
identidade e autonomia por parte das
crianças e adolescentes, com o objetivo
de reduzir o índice de violência escolar.
Segundo a gerente administrativa e
gestora de projetos da ONG, Célia
Vicente, neste ano já foi possível observar

mudanças no comportamento das crianças. “Houve, ao longo de 2013, uma evolução das
crianças. Houve redução da violência escolar, percebeu-se vínculo entre elas e até mesmo as
famílias perceberam as mudanças. Além disso, é importante ressaltar o respaldo que temos na
escola Faustina, onde a diretora se encantou com o projeto e apoia”, ressalta Célia.
Além disso, o projeto foi ampliado para o próximo ano. “Fomos contemplados para
dar continuidade e ampliar o projeto ano que vem, através do edital do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Tubarão. Antes, tínhamos 120 alunos e,
em 2014, serão 180, incluindo adolescentes”, revela. De acordo com Célia, a ONG está aberta
a novas parcerias, como forma de ajudar a ampliar o projeto. “Com mais contribuições,
poderemos ampliar as turmas e para outras escolas. O apoio pode ser tanto financeiro quanto
em doações de materiais didáticos, livros ou para a realização de atividades culturais. Existem
várias formas de ajudar”, acrescenta.

Coordenação Tocantins
Moradia e Cidadania/TO facilita oficina de música em Palmas
A parceria formada pela Fundação Semear – PROSEMEARTE e a ONG Moradia e
Cidadania Coordenação Tocantins contribui para a realização de oficinas de música – violão e
violino- para 40 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na região norte
de Palmas. O projeto é realizado na sede da fundação, que é reconhecida como Ponto de
Cultura pelo Ministério da Cultura.
Também
são
beneficiadas
indiretamente cerca de 400 pessoas da
comunidade local que participam das
atividades complementares do projeto:
palestras educativas, atendimento sócioassistencial e acompanhamento sistemático
às famílias para incentivar a permanência
das crianças e adolescentes no projeto.
O objetivo final do projeto, em
julho/2014, é ter formado a “Orquestra
Infanto-juvenil Cordas do Tocantins” visando
perenizar as ações e contribuir para o desenvolvimento e inclusão social das crianças e
adolescentes por meio do acesso à cultura musical.

Moradia e Cidadania/TO facilita aulas de reforço para o ENEM
A parceria formada pela Associação de Mulheres em Ação de Palmas (AMAP) e a
ONG Moradia e Cidadania - Coordenação Tocantins possibilitou a realização do projeto
UNIJOVEM em Palmas/TO. Trata-se de uma rede de instituições e pessoas comprometidas
com o desenvolvimento social e emancipação humana, pela via de qualificação juvenil.
O cursinho, com 300 horas letivas
(conteúdo básico, simulados e dia de ação
social), visa facilitar o acesso à universidade,
oportunizando elevar o nível de conhecimento
de estudantes do Ensino Médio de escolas
públicas,
para
realizarem
com
bom

aproveitamento o Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM.
Foram beneficiados neste primeiro ano do projeto 200 estudantes de 14 escolas públicas de
Palmas, divididos em quatro pólos de estudos, nos meses de agosto a outubro/2013

Projetos de Inclusão Digital
Coordenação Distrito Federal
Moradia e Cidadania/DF recebe doação de equipamentos de informática e repassa
para Centro de Tratamento

“O presente projeto tem por finalidade estimular as crianças e adolescentes da Cidade
de Santa Maria-DF, a terem a inclusão Digital e Social”, como atividade de formação social,
incentivando para que os mesmos continuem na escola.
Com o objetivo de promover a inclusão digital através de projetos apoiados pela
Moradia e Cidadania/DF, a Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) realizou no dia 11 de abril de
2013 a doação de 256 equipamentos de informática. O acordo foi assinado entre a Emgea e o
Coordenador da Moradia e Cidadania/DF, Júlio Maria Gonzaga.

Os equipamentos de TI serão utilizados exclusivamente para o atendimento e uso de
interesse social em projetos assistidos pela ONG no Distrito Federal. Dentre as doações estão
microcomputadores, notebooks, scanners e impressoras.

Coordenação Goiás
Com doação de computadores da CAIXA, Moradia e Cidadania/GO promove Inclusão
Digital

Com o objetivo de promover inclusão
digital e transmitir conhecimento à população de
baixa renda, no mês de março de 2013 a ONG
Moradia e Cidadania/GO doou 51 computadores e 02
impressoras para diversas instituições sociais,
beneficiando 1.366 pessoas. Esta ação se tornou
possível graças à doação que a ONG recebeu da
Caixa Econômica Federal, por meio da GITEC
(Gerência
de
Suporte
Tecnologia),
da
Superintendência Regional Sul de Goiás e da GILIE
(Gerência Alienar Bens Móveis e Imóveis) contendo
92 computadores completos e 02 impressoras a
laser.
Dentre as entidades que receberam as doações, estão: a Federação de Futebol
Society do Estado de Goiás, a Associação de Moradores do Residencial Itamaracá, o Grupo
Espírita Luz Lar Caminho de Maria, o CEAD - Centro Estadual de Apoio ao Deficiente, a
Associação Polivalente São José (Projeto Profetas do Cerrado) e o Projeto Cides Buritis, que é
de gestão da Moradia e Cidadania. Em breve, serão doados mais 41 computadores para outras
instituições.
A ONG agradece aos parceiros envolvidos, e deixa claro que o apoio e suporte dos
mesmos é fundamental para o sucesso das ações sociais que desenvolve.

Coordenação Mato Grosso
Moradia e Cidadania/MT certifica alunos do Projeto de Inclusão Digital

No dia 05 de julho a Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a Paróquia Coração
Imaculado de Maria, entregou 58 certificados de conclusão do Curso de Informática Básica às
pessoas da comunidade do bairro CPA IV e adjacentes. Já no dia 24, mais 18 certificados
foram entregues aos prestadores de serviços da Caixa, que concluíram o curso básico e
avançado. Parceria com a Caixa, sala CaixaCentro, por meio do Projeto de Inclusão Digital.
O Projeto é uma parceria da Moradia e
Cidadania/MT com a Caixa Econômica,
firmada em 2011 com o intuito de oferecer aos
prestadores de serviços e seus familiares a

oportunidade de relação com o mundo da tecnologia e com diversos serviços oferecidos pela
internet. Na certeza de que o mercado de trabalho atual exige conhecimento aprofundado, a
ONG disponibilizará aos alunos o Curso de Informática Avançada.

Coordenação Minas Gerais
Moradia e Cidadania/MG faz doação de computadores para instituições
Foi realizado no dia 21 de junho doação de 40 computadores para as instituições:
Telecentro de Raposos, Telecentro de
Japonvar, Prefeitura Municipal de Nova
União, Escola Municipal Francisco Diogo
Félix. Cada instituição recebeu 10
computadores completos.
As doações fazem parte do
plano de ações do Projeto Rede
Conhecimentos
Livres,
que
foram
demandadas no ano de 2012.

Coordenação Pernambuco
Moradia e Cidadania/PE apóia “Olhar Especial à Diferença” e Inclusão Digital

A ONG Moradia e Cidadania apoiou,
no dia 25 de julho, o evento “Um novo Olhar
Especial à Diferença” que aconteceu no Instituto
Federal Campus Barreiros, Barreiros - PE.
Houve um seminário com a temática: a
superação e os avanços das pessoas com
deficiência, além da apresentação cultural dos
alunos.Participaram
representações
da
sociedade civil do município: Marlene Couto,
secretária municipal de Barreiros, e todas as
mães dos alunos participantes, que foram
agraciadas com as apresentações.
Trata-se de um projeto realizado com a parceria da ONG História Viva e a Moradia e
Cidadania – que disponibilizou fardamentos e materiais didáticos para os participantes do
evento, tendo como prioridade a promoção da educação de qualidade para as pessoas com
deficiência, sem distinção de cor ou raça, visando um ensino através de aulas e oficinas
comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais. Durante o
projeto foram atendidos 53 alunos deficientes.

Além dessa ação, a Moradia e
Cidadania doou 15 computadores e deu apoio
para material didático e fardamento do Projeto
de Inclusão Digital, que tem a parceria da ONG
História Viva. O projeto tem como objetivo a
inclusão/inserção/absorção social dos alunos
nos espaços de trabalho e nas empresas,
através de estágios oferecidos pela ONG. O
projeto atualmente atende cerca de 200 alunos.

Coordenação Rio Grande do Sul
Moradia e Cidadania/RS facilita repasse de computadores

A Prefeitura de Caxias do Sul e a Caixa Federal assinaram na última quinta-feira (14) o
contrato de comodato para a destinação de 100 microcomputadores e oito impressoras para os
Centros de Inclusão e Alfabetização Digital (CIADs) e às Subprefeituras.
A coordenadora da ONG Moradia e Cidadania – fundada pelos empregados da Caixa
Econômica Federal - Débora Cristina Bolsoni, falou da colaboração mensal dos funcionários do
banco para a Organização, o que possibilita o desenvolvimento de projetos nas áreas da
inclusão digital, emprego e renda e educação. Ela informou que a ONG também é parceira da
Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Emprego (SDETE) na implantação da biblioteca do Banco do Vestuário e no trabalho
desenvolvido junto às recicladoras de lixo.
O Prefeito Alceu Barbosa Velho agradeceu o empenho de toda a equipe da Caixa por
mais essa parceria firmada com o Poder Público e ressaltou a importância do trabalho coletivo
em prol dos caxienses. Acompanharam a assinatura do convênio, no Salão Nobre do Centro
Administrativo, a primeira-dama e Coordenadora de Comunicação, Alexandra Baldisserotto, o
Chefe de Gabinete, Manoel Marrachinho, o titular da SDETE, Francisco Spiandorello e equipe,
demais secretários, todos os subprefeitos, o Coordenador Distrital Jones Pedó, o
superintendente da Caixa, Ruben Valter Gramms, demais gerentes e funcionários da Caixa.

Coordenação Rondônia
Moradia e Cidadania/RO doa equipamentos de informática ao Centro Salesiano do
Menor

A ONG Moradia e Cidadania tem como missão: “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” (Regimento interno Artigo 6°,
Parágrafo Primeiro).

Entre nossas ações estruturantes
prioritárias
estão:
a
qualificação
profissionalizante e a inclusão digital,
promovendo a iniciação de pessoas carentes
no conhecimento da área de informática e
habilitando-as para trabalhar como usuárias
da internet e das tecnologias de informação
disponibilizadas ao mercado de trabalho.
Nesse
sentido,
objetivando
alcançar pessoas em vulnerabilidade social,
a Moradia e Cidadania, por meio da
Coordenação Estadual RO/AC e em parceria com a Presidência Executiva Nacional da nossa
ONG e com a Superintendência Regional da CAIXA, em Rondônia, doou esta semana, ao
Centro Salesiano do Menor, equipamentos de informática e periféricos em geral, considerados
obsoletos pela CAIXA, mas que terão grande importância às atividades de ensino
profissionalizante do Centro e os auxiliarão a cumprir sua missão social.

3. Geração de Trabalho e Renda e Qualificação Profissionalizante

Coordenação Distrito Federal
Moradia e Cidadania/DF participa da formatura dos alunos do Curso de Manicure e
Cabeleireiro
A Moradia e Cidadania/DF participou, no dia 23 de novembro, da formatura dos
alunos do Curso de Manicure e do Curso de Cabeleireiro do Projeto Mulher, Beleza e Visual.
Cerca de 20 alunos foram certificados em uma confraternização realizada na Associação
Atlética de Santa Maria. “Percebemos a utilidade destes cursos para a sociedade, além da
satisfação com que todos aprendem. É gratificante colaborar com este projeto que beneficia
tantas pessoas da comunidade,” afirmou o Coordenador da Moradia e Cidadania do Distrito
Federal, Júlio Maria Gonzaga.
Em meio a escovas, tesouras e
secadores, Alexandre Ferreira dá o ar da
graça masculina. O estudante é o único
homem da turma e conta que sempre teve
vontade de aprender a cortar e escovar
cabelos, e viu no curso a oportunidade de se
preparar ainda mais para o mercado de
trabalho. “Antes eu não sabia nem segurar a
escova, hoje eu faço de tudo. Penso até em
trabalhar na área”. Para a professora de
cabeleireiro Cilene Dias, é gratificante
acompanhar o desenvolvimento dos alunos:
“Já me chamaram pra eu ver o salão que elas abriram no decorrer do curso. Eu ensino com
todo prazer e me sinto privilegiada em fazer parte desse projeto”.
Os cursos fazem parte do Projeto Mulher, Beleza e Visual parceiro da Moradia e
Cidadania/DF. As ações visam capacitar mães de família para o mercado de trabalho,
incentivando-as a trabalhar em suas próprias residências. “É muito bom ver que as mães estão
trabalhando dentro de casa e montando seu próprio negócio. Desta maneira, elas não
precisam se manter afastadas da criação dos filhos nem se preocupar com alguém para cuidálos,” afirmou a presidente da Associação, Maria do Amparo.

Coordenação Goiás
Moradia e Cidadania/GO realiza formatura dos alunos do Curso de Costura Industrial e
Modelagem de Roupas

No dia 02 de Maio de 2013 a
Moradia e Cidadania/GO participou da
cerimônia de formatura da 2° turma dos
cursos de Costureiro Industrial e Modelista
de Roupas do Projeto Cides Buritis,
localizado em Aparecida de Goiânia/GO.

Foram certificados 31 alunos que concluíram os respectivos cursos.
Este projeto tem como objetivo oferecer melhores condições de vida para população
de baixa renda residente na região leste de Aparecida de Goiânia, por meio de ações
educacionais de capacitação profissional, através de cursos de Costureiro Industrial, Cortador
de Tecidos, Modelista de Roupas, Microinformática, Empreendedorismo, Economia Solidária,
Microcrédito, Educação Financeira, Inclusão Bancária
e Biblioteca Comunitária.
O Projeto é uma realização da Moradia e
Cidadania/GO, em parceria com a Pedreira Izaíra,
Caixa, Sesi/Senai, Sindcostureiras (Sindicato das
Costureiras), Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), Sinvest (Sindicato das
Indústrias de Vestuário), Sinroupas (Sindicato das
Indústrias de Confecção de Roupas), Ftieg (Federação
dos Trabalhadores na Indústria) e outras instituições.

Coordenação Maranhão
Moradia e Cidadania/MA realiza entrega de certificados para participantes do Projeto
Unidos pela Fibra

A Moradia e Cidadania/MA juntamente com o Instituto Cooperforte, e Associação de
Artesãos Unidos pela Fibra realizou no dia 25 de fevereiro de 2013, das 08h às 17h, no Teatro
Itapicuraíba em São Luis/MA, o encerramento das atividades do Projeto Unidos pela Fibra, que
teve como objetivo capacitar um grupo de artesãos para desenvolver toda a cadeia produtiva
de produtos com fibras de buriti.
Participaram
representando
o
Instituto, o Sr. Camilo Gomes da Rocha e a Sra.
Maria Maciel Bruzaca gestora do Projeto Unidos
pela Fibra. Durante a entrega dos certificados
para as integrantes do projeto, Camilo Gomes
falou sobre o incentivo que o Instituto
Cooperforte vem dando ao longo desse tempo
que tem apoiado o projeto de geração de renda
dessas mulheres desde 2009 e espera que
após o enceramento do projeto, as mesmas
continuem com esse trabalho que tem dados
bons resultados para o grupo. A Sra. Maciel
Bruzaca relata que um dos objetivos do projeto
é formar um grupo que assuma o artesanato de
fibra de buriti e possa se organizar no sentido
de receber demandas maiores de encomendas,

visto que hoje o grupo já possui a Associação de Artesãos legalizada.
Na oportunidade ocorreu a realização da Feira de Artesanato com exposição dos
produtos confeccionados pelos integrantes do projeto, palestra sobre Economia Solidária e
atividade cultural. Participaram do evento organizações da área Itaquí Bacanga, grupos de
artesãos e comunidade em geral.
A aluna Lauricéia retrata que houve algumas dificuldades por conta que a maioria
das participantes do grupo são mães de família e tem outras responsabilidades além, de serem
donas de casa, lutam para almejar sua independência como mulheres que vem rompendo com
preconceitos impostos pela sociedade. “O melhor desse projeto foi a constituição do grupo, ter
seus produtos conhecidos hoje nacionalmente, melhoramento da condição de vida da maioria
das mulheres, pois hoje algumas já possuem até seu negócio próprio como loja de artesanato
e tudo isso foi propiciado pela Moradia e Cidadania, instituto Cooperforte e outros parceiros
como o SEBRAE - Coordenadoria estadual de Economia solidária entre outros”.
A atual presidente da Associação de Artesãos Unidos pela Fibra, Isabel Silva,
destaca que antes era apenas uma participante do projeto como as outras e nunca nem
pensou em se tornar presidente da associação ou outro espaço. Diz ainda que este é um
grande desafio, mas contudo que aprendeu durante as oficinas sociais realizadas pelo projeto
como questões de gênero, formação política, cidadania e todas as informações sobre
Economia Solidária “acredito que será possível avançar juntamente com o grupo para
aumentar cada vez mais a renda dessas mulheres, desenvolver outras ações na comunidade
da Vila Ariri”, finaliza.

Coordenação Mato Grosso
Moradia e Cidadania/MT realiza curso de découpage em vidro

Em parceria com a Caixa, a ONG
Moradia e Cidadania/MT realizou, no período de
4 a 7 de novembro, curso de découpage em
vidro para 14 prestadores de serviço. A arte da
découpage consiste em recortar, colar e revestir
com gravuras. Essa técnica é muito antiga,
contudo continua atual, criativa e versátil. Um
exemplo são as peças desenvolvidas, durante o
curso, pelos prestadores de serviço que
ganharam graciosidade com os desenhos de um
tecido floral.

Moradia e Cidadania/MT realiza curso de pintura em
tecido
Em parceria com o Grupo Fraterno Joanna de
Ângelis, a ONG Moradia e Cidadania/MT realizou, no
período de 11 a 14 de novembro, curso de pintura em
tecido, beneficiando 23 pessoas.

Coordenação Rio Grande do Sul
Comitê Regional Extremo Sul promove qualificação de professores para uso de
computadores como ferramenta pedagógica

O coordenador do Comitê Regional
Extremo Sul da Moradia e Cidadania/RS, Nilo
Sérgio Gularte, juntamente com os estagiários
Leonardo Bonow Krause e Eduardo Abreu
Xavier, da área de TI da Superintendência
Regional
da
CAIXA,
ministraram
voluntariamente no início do mês de março
uma Oficina de Informática para professoras,
secretárias e demais funcionárias da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Professora
Lélia Romanelli Olmos. A oficina teve por
objetivo a capacitação do corpo docente e administrativo da escola para utilização dos
programas do pacote Microsoft Office e utilização de internet para aprimoramento das
atividades pedagógicas no processo de alfabetização.
Foram 16 professoras e funcionárias nesta primeira etapa, porém, o objetivo é que
as oficinas sejam expandidas em breve, de modo a atender também à comunidade.
Inicialmente, serão atendidas mães de alunos da escola que estejam fora do mercado de
trabalho ou que têm interesse em qualificação para busca de um emprego melhor.

Coordenação Rio Grande do Sul
Projeto Zigue Zagueando

Projeto ZZ busca reutilizar materiais
reciclados de empresas parceiras que doam
ao projeto matérias que são aproveitados
nos trabalhos, tais como sobras de
persianas as quais viram bolsas entre outros
acessórios para serem comercializados
através dos grupos de Economia solidária
onde as Mulheres Guerreiras participam
com suas criações em feiras e eventos.

Coordenação Tocantins
Moradia e Cidadania /TO faz parceria com CMEI em oficina de artesanato

O Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho do Saber (CMEI), em Palmas,
sediou a oficina de artesanato para confecção de peças no formato de animais, utilizando feltro
e costura manual.
A oficina aconteceu no último
sábado (28/09) e contou com a participação
de 55 pessoas. A orientadora educacional
Beatriz Hirsch, que coordenou a ação,
relatou que foram elogiadas por mais esta
iniciativa em parceria com a Ong Moradia e
Cidadania, demonstrando a todos os
participantes a possibilidade de fomentar a
renda familiar.
Esta ação faz parte do projeto
Espaço Cidadão 2013, que já capacitou mais
de 500 pessoas em Tocantins (de janeiro a setembro), oferecendo oportunidades para geração
de renda nas áreas de artesanato, culinária, reciclagem, entre outros.

4. Apoio às Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis
Coordenação Goiás
Moradia e Cidadania/GO realiza Bazar Solidário em benefício das Cooperativas de
Materiais Recicláveis
A Moradia e Cidadania/GO organizou a realização do Bazar Solidário no edifício sede
da CAIXA, em Goiânia, no dia 11 de abril de 2013. Foram comercializadas mais de 500 peças,
beneficiando cerca de 150 pessoas de baixa renda que compraram os produtos com valores
entre R$ 0,50 e R$ 4,00.
O total arrecadado chegou a R$
861,00, o qual será destinado para as
Cooperativas de Materiais Recicláveis do
Estado de Goiás, que utilizará o valor na
organização e estruturação das cooperativas.
Estes investimentos serão acompanhados
pela ONG.
A ONG agradece a todos os
amigos que doaram as peças (roupas,
calçados, bijuterias, roupas de cama e outros),
tornando possível esta ação social.

Coordenação Rio Grande do Sul
Moradia e Cidadania/RS realiza campanha de recolhimento de resíduo eletrônico
A Moradia e Cidadania/RS, a partir de iniciativa da Gerência de Tecnologia e
Gerência do Fundo de Garantia da Caixa Federal e apoio de diversas unidades administrativas
da empresa, firmou convênio com a Empresa Otser – Resíduos Eletrônicos, com objetivo de
promover uma campanha de recolhimento de resíduo eletrônico dos empregados da Caixa,
lotados nas unidades do Centro de Porto Alegre. Foram recolhidos ADSL, aparelho de
DVD/vídeo cassete, caixa de som, calculadoras, aparelhos celulares/carregadores, CPU,
copiadora, estabilizador, fax, HD, impressora, modem, monitor, mouse, no-break, notebook,
roteador, scanner, teclado, aparelho de telefone e unidades de CD/DVD.
Durante a campanha, realizada nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2013, foram
arrecadados 553,46 Kg de resíduos, que terão a destinação adequada, não havendo
contaminação ao meio ambiente.

Coordenação São Paulo
Gerente Estadual de SP apresenta carteiras produzidas com reaproveitamento de
materiais

A Presidência Executiva da ONG
Moradia e Cidadania recebeu na manhã desta
segunda-feira (21) a visita da Gerente Estadual
de Projetos e Capitação de Recursos de São
Paulo, Silvana Goulart, que trouxe algumas
das
peças
confeccionadas
(com
o
reaproveitamento de lonas publicitárias) pelo
grupo de mulheres que participam do curso de
costura e acessórios realizado no Projeto
Comitê de desenvolvimento Humano CDH –
São Mateus, em parceria com o Instituto
Cooperforte.
As carteiras são produzidas com o reaproveitamento de embalagens tetra pak e
retalhos por mulheres que participam das oficinas de artesanato nos projetos próprios
desenvolvidos pela Coordenação São Paulo e outros projetos apoiados por ela em todo o
Estado.

5. Apoio às Ações do Programa Fome Zero
Coordenação Goiás
Moradia e Cidadania/GO doa alimentos para o Projeto Puro Amor

No dia 28 de junho, a ONG Moradia
e Cidadania recebeu doações da Organização
das Voluntárias de Goiás (OVG) e repassou os
180 kg de alimentos (arroz, feijão e leite) ao
Projeto Puro Amor, que atende a 60 famílias.
Os beneficiados recebem, semanalmente, uma
cesta de alimentos composta de cereais,
legumes, carnes e outros produtos. O projeto
oferece também atividades educativas e
lúdicas, artesanato e cursos a gestantes - que
montam o próprio enxoval do bebê.
O projeto funciona na Rua Elo 16 com a Rua Elo 45, Residencial Eldorado Oeste,
Goiânia/GO. A ONG recebeu, também, da OVG a doação de 40 cobertores que serão
repassados a instituições parceiras.

Moradia e Cidadania/GO firma parceria com o Programa Mesa Brasil

A Moradia e Cidadania/GO assinou
no dia 04 de abril de 2013 o Termo de
Parceria com o Programa Mesa Brasil SESC,
para receber durante 12 meses doações de
bananas e abóboras a serem repassadas às
pessoas assistidas pela ONG que vivem em
vulnerabilidade social e nutricional. São
produtos de primeira qualidade, provenientes
da parceria com Companhia Nacional de
Abastecimento - CONAB, por meio do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Com apoio do Governo Federal, o programa é realizado em todos os estados
brasileiros e tem por objetivo contribuir para diminuir o desperdício de alimentos e a fome no
Brasil, bem como promover a melhoria da qualidade de vida de populações carentes
institucionalizadas, sendo também uma importante ferramenta de fortalecimento da agricultura
familiar.

Com as doações, a ONG repassou
durante o mês de março: 448 kg de
bananas e 300 kg de abóboras. Estas
doações beneficiaram 28 famílias da
Cooperativa de Catadores de Materiais
Recicláveis “Reciclamos e Amamos o Meio
Ambiente" (COOPER-RAMA) e 71 famílias
de colaboradores do edifício sede da CAIXA
em Goiânia.

Coordenação Pernambuco
Moradia e Cidadania/PE ajuda vitimas da seca e apóia passeio ciclístico

Na última quinta-feira (05), a ONG
Moradia e Cidadania/PE doou 120 cestas básicas
para famílias carentes do munícipio de Lagoa do
Ouro, localizado no agreste pernambucano. As
doações pretendem ajudar cerca de 420 pessoas.
O Nordeste convive com sérios problemas
causados pela seca. A agricultura - que é uma das
principais técnicas para sobrevivência no agreste
nordestino - está sendo prejudicada pela pior seca
dos últimos 50 anos, por isso a fome ganha
proporções alarmantes, fazendo com que os
moradores destas regiões depositem suas
esperanças na solidariedade de terceiros.
A Coordenação Pernambuco
também doou, na sexta-feira (06), 200
camisas para a “Pedalada da solidariedade”,
promovida pela Escola de Referência em
Ensino Médio Engenheiro Lauro Diniz. O
objetivo do passeio ciclístico é a arrecadação
de alimentos e materiais de higiene para o
Lar Batista dos Anciões, localizado na
Várzea, Recife - PE.

6. Ações emergenciais
Campanhas e doações

Coordenação Distrito Federal
Moradia e Cidadania/DF doa utensílios de cozinha industrial para o orfanato Casa de
Moisés

No dia 15 de março de 2013, a
Moradia e Cidadania/DF realizou a doação de
diversos utensílios de cozinha industrial para a
Casa de Moisés, localizada em Águas Lindas,
a 50 km de Brasília. Na entrega, estiveram
presentes o coordenador estadual da ONG,
Júlio
Maria
Gonzaga,
e
o
Gerente
Administrativo e Financeiro, Fausto Gomes de
Oliveira.
Atualmente, a Casa atende 79
crianças e adolescentes com idade entre 03
meses e 18 anos, que chegam lá através do Conselho Tutelar ou pela própria família e
recebem auxílio de moradia, alimentação, acompanhamento escolar e recreação. Todos eles
estão sendo cadastrados pela Vara da Infância e da Juventude, através do Cadastro Nacional
de Adoção, no qual reúne os dados das pessoas interessadas em adotar e das crianças e
adolescentes aptos para a adoção.

O
orfanato
possui
alojamento,
rouparia, biblioteca, sala de informática, parque
infantil e uma boa cozinha, onde com a doação
da Moradia e Cidadania, poderão ser ministradas
aulas de culinária para os atendidos.
Esta ação foi possível graças a
colaboração
do
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem Comercial (SENAC) que doou à
ONG todos os utensílios.

Coordenação Goiás
Moradia e Cidadania/GO recebe doações para projetos desenvolvidos

Doação de Tatame
No dia 10 de outubro foi feita a doação
de 32 placas de Tatame para o Projeto
Consciência e Cidadania, que mantém parceria
com a Associação dos Moradores do Jardim do
Cerrado e Mundo Novo – Goiânia/GO. O projeto
atende 75 crianças e adolescentes de baixa
renda e em situação de risco social, oferecendolhes aulas de karatê.
Os dois bairros são extremamente
carentes em equipamentos comunitários, e
ações como estas podem mudar a vida dessas
crianças, tirando-as das ruas e incentivando-as para a prática de esportes. Os alunos
beneficiados com as aulas de Karatê têm o compromisso de frequentarem a escola de ensino
regular, com acompanhamento da família.

Doação de camisetas
No dia 02 de outubro foram doadas 43 camisetas
para as crianças participantes do coral do Projeto
Chiquinho. A iniciativa foi promovida pelos Colegas
CAIXA do Jurídico/GO, com o apoio da Moradia e
Cidadania/GO.
O Projeto Chiquinho tem por finalidade a
inclusão social através da educação complementar, da
arte, lazer e coral, no contra turno escolar. O projeto
atende gratuitamente cerca de 40 crianças de baixa
renda, de 06 a 12 anos, do Setor Pedro Ludovico e
setores circunvizinhos.
Agradecemos aos colegas CAIXA pela doação, que é fundamental para o sucesso de
nossas ações sociais
Doação de computadores

Nos meses de agosto e setembro/2013 efetuamos mais doações de computadores,
que nos foram repassados pela CAIXA (SR SUL – GITEC/GO – GILIE/GO), beneficiando o
CIAMS do Setor Pedro Ludovico, vinculado a Secretária de Saúde/GO, e também para a
Polícia Militar do Estado de Goiás. Tais doações irão beneficiar centenas de pessoas que,
diariamente, buscam atendimentos desses órgãos.

Coordenação Mato Grosso
Moradia e Cidadania/MT doa uniformes à creche e apóia projeto

A ONG doou 50 uniformes para as crianças da Creche Menino Jesus, situada no
bairro CPA IV. Trata-se de uma entidade filantrópica criada há quase três décadas e atende
crianças de 01 a 04 anos em período integral.
Também foram doadas 110
camisetas para as meninas do Projeto Sonha
Brasil. A Casa Irmã Faustina das Irmãs
Beneditinas
da
Divina
Providência
desenvolve o Projeto Sonha Brasil, acolhem
diariamente, em turno contrário ao escolar,
meninas provenientes do Bairro Pedra 90,
região periférica e de baixa renda do
município.
As meninas participam de oficinas
de trabalhos manuais e artesanais, reforço
escolar, aulas de canto, teatro, danças, atividades de esporte e lazer, e ainda orientação sobre
saúde, prevenção da gravidez na adolescência e cidadania. O projeto conta com uma
biblioteca para pesquisas escolares, laboratório de informática e um centro de produção de
renda para aproximadamente 100 mães.

Coordenação Minas Gerais
Moradia e Cidadania/MG realiza doação de móveis

Foi realizado no dia 19 de junho doação de diversos móveis que beneficiou as
seguintes instituições:
- Associação Comunitária do Bairro Beatriz
(Contagem)
- Creche Grazia Barreca Castagna (Pompéia)

- Grupo de Apoio Social Solidariedade (Santa Teresa)
- Conselho Comunitário Assis Chateaubriand (Barreiro)
- ONG Silver Social (São José da Lapa)
- Projeto Semeando (Taquaril – Santa Efigênia)

Moradia e Cidadania/MG realiza doação para escola infantil

Em apoio as crianças, mulheres
das quase 300 famílias e cumprimento de sua
missão, a Moradia e Cidadania/MG realizará a
doação de suprimentos escolares para prestar
apoio à Escola Infantil “Tia Carminha”,
localizada em uma ocupação popular na
região do Barreiro que ocorre desde abril de
2012, em Belo Horizonte.
A escola infantil “Tia Carminha”
homenageia a Maria do Carmo Soares,
nascida em 30 de março de 1953 e falecida
em 27 de dezembro de 2011. Ex-presidente da associação de moradores da Vila Corumbiara.

Coordenação Rio Grande do Sul
Moradia e Cidadania/RS doa livros para Projeto Sacola de Leitura

A Escola Estadual de Educação Fundamental Dr. Dário Silva Tavares, da cidade de
Capão do Leão, recebeu da Moradia e Cidadania Reg. Extremo Sul/RS a doação de 130 livros
adultos e infantis, que foram doados à ONG por associados e funcionários da Caixa. São 82
títulos juvenis e adultos (entre coleções de literatura, ensino de línguas e cultura geral) e 48
títulos infantis de variados temas.
Na escola estudam atualmente 263 alunos, de 1ª
a 8ª séries do ensino fundamental. Além da leitura em sala
de aula, os livros serão utilizados, principalmente, nas
oficinas de produção textual, desenvolvidas paralelamente
às aulas de português e no projeto “Sacola de leitura” –
realizado com os alunos até a 3ª série - quando os alunos
levam os livros para casa pelo período de uma semana,
como forma de incentivo à leitura no ambiente familiar.

Coordenação Tocantins
Moradia e Cidadania doa móveis e equipamentos em Tocantins

A Moradia e Cidadania efetuou doação
de
178
equipamentos
de
informática
(microcomputadores e impressoras) e 167
móveis (mesas, cadeiras, armários, prateleiras)
para instituições sociais em 13 municípios
tocantinenses, nos meses de julho e
agosto/2013.
Os bens (usados) foram recebidos em
doação da Caixa Econômica Federal pela
Coordenação Tocantins e serão utilizados em
ações de interesse social e de inclusão digital.

