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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 setembro de 2016, aconteceu o Encontro Nacional anual, com
os

gestores

estaduais

e

nacionais

em

Maceió/AL.

No

encontro

os

coordenadores discutiram e elaboraram propostas relativas à estrutura e
sustentabilidade da instituição.

Durante o ano de 2016, 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
Objetivos do Milênio (ODM).

Em dezembro de 2016, a OSCIP Moradia e Cidadania contou com 9.502
associados, que contribuíram mensalmente para a realização de projetos e
programas. Neste ano, as ações beneficiaram 38.729 pessoas de baixa renda
em todo o Brasil. Foram investidos R$ 2.566.204,29 em ações e projetos
desenvolvidos.
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Receita

A receita da ONG Moradia e Cidadania, no ano de 2016, foi constituída
com recursos das seguintes fontes:

Créditos:
1. Contribuição mensal dos associados em 2016:


Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA, da FUNCEF e
débito em conta: R$ 3.589.946,21

Vendas e serviços:
1. Papéis inservíveis: R$ 68.696,07
2. Móveis e equipamentos: R$ 23.897,15
3. Sucatas: R$ 95.763,02
4. Produtos de projetos apoiados pela Moradia e Cidadania: R$ 73.605,53
5. Recicláveis: R$ 3.620,20
6. Campanhas: R$ 44.997,37
7. Venda com veículos doados (resíduos): R$ 2.000,00
8. Cartuchos: R$ 1.600,00
9. Doação de Terceiros para projetos: R$ 139.857,99


TOTAL: R$ 454.037,33

Aplicações por linha de atuação e número de pessoas beneficiadas:

Consolidado Institucional
Linha de Ação


Ações Emergenciais

Beneficiários

Valor Aplicado

1.470

R$ 49.398,30

Ações Estruturantes


Moradia e Habitação

271

R$ 272.700,04



Educação Complementar à Escola e

20.115

R$ 1.257.626,45

1.220

R$ 31.956,10

Alfabetização de Jovens e Adultos


Inclusão Digital
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Geração de Trabalho e Renda

8.969

R$ 919.526,03



Campanhas

6.684

R$ 44.997,37

38.729

R$ 2.566.204,29

TOTAL GERAL

As iniciativas priorizaram o desenvolvimento de projetos estruturantes para
a melhoria de vida da população menos favorecida visando o fortalecimento de
sua cidadania.

Apresentamos

relato

sucinto

das

principais

ações

e

projetos

desenvolvidos pela Moradia e Cidadania no ano de 2016, em todos os estados.

Os projetos atendidos pela ONG Moradia e Cidadania 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.
As ações sociais também são desenvolvidas 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 algumas ações e projetos desenvolvidos nos estados.
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Educação
Projeto de leitura da Coordenação AL beneficia crianças da comunidade
A biblioteca itinerante do Projeto
Expresso

da

Leitura

mantida

pela

Coordenação Alagoas, desembarcou no
dia 21 de março de 2016 no Projeto
#MandaVer no bairro do Vergel do Lago
em Maceió -AL e ficará à disposição dos
assistidos por aquela entidade - como
objeto

de

entretenimento

e

desenvolvimento cultural. A ONG Moradia e Cidadania/AL busca melhorar as
condições de vida de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade
social, por isso apóia e colabora com o projeto social.

Começam as aulas para crianças, jovens e adultos de projetos parceiros da
Coordenação DF
No mês de março de 2016 começaram as
aulas para cerca de 300 crianças jovens e
adolescentes atendidos nas instituições apoiadas
pela Moradia e Cidadania no Distrito Federal. As
entidades

executam

projetos

em

cidades

consideradas em situação de vulnerabilidade social
e atendem comunidades de baixa renda. Hoje a
coordenação DF atende duas regiões: Santa Maria
e Cidade Estrutural.

Projeto Salas de Leitura, da Moradia e Cidadania/RS, inaugura mais um
espaço para estudos e oficinas
No dia 14 de outubro de 2016 foi inaugurada a
Sala de Leitura Pequeno Príncipe, na Associação
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Criança Feliz (ACF), em Caxias do Sul, através do Projeto Salas de Leitura. O
projeto da Moradia e Cidadania/RS surgiu para incentivar a leitura, a educação e
a cultura. Além disso, as salas também servem como espaço para contação de
histórias, oficinas e teatro de fantoches.

Instrutores do projeto parceiro da Coordenação DF recebem bolsa para
estudar na Itália
No dia 06 de maio de 2016 os dois
instrutores do Instituto Reciclando Sons
(IRS), Artur Douglas dos Anjos e Damon
Eric Pacheco embarcaram para São Paulo
junto com a presidente do IRS, Rejane
Pacheco para receberem oficialmente a
bolsa de estudos de música clássica. Os
dois jovens foram contemplados com o
intercâmbio, e seguirão para a Itália - onde vão morar por dois meses para
estudar e aperfeiçoar técnicas e habilidades instrumentais, na Orquestra da
Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Moradia e Cidadania/SC expande oficinas de Educação Biocêntrica através
de parceria
No dia 11 de janeiro de 2016, a
Gerente de Administração e Gestora de
Projetos

da

Coordenação

SC

Jucélia

Vicente, participou de reunião com a
Secretaria de Assistência do Município de
Tubarão, Jane Dal Falchetti. O encontro
resultou

na

inclusão

de

oficinas

de

vivências em Educação Biocêntrica nos
programas realizados em Tubarão.
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Projeto musical da Moradia e Cidadania/ES realiza homenagem ao Dia das
Mães
Aconteceu no dia 06 de maio
de 2016 no hall de entrada do Edifício
Greenwich

Tower,

da

Caixa

Econômica, em Vitória/ES, o evento
em homenagem às mães, promovido
pela ONG Moradia e Cidadania/ES. O
encanto da apresentação ficou por
conta

do

projeto

parceiro

da

Coordenação ES, Vem Tocar Comigo
- Orquestra de Violões de Viana/ES.Â Dos 25 alunos do projeto, 15
abrilhantaram a homenagem às mães com um tributo a Elis Regina, com
regência do professor Fleverson Tavares Rodrigues. A apresentação empolgou
o público presente, que cantou junto e aplaudiu fortemente.

Coordenação Maranhão marca presença no Seminário Nordestino de
Educação Popular
A Moradia e Cidadania/MA participou do 3º
Seminário Nordestino de Educação Popular em
Economia Solidária com o tema “Autogestão da
Pedagogia e os desafios da Educação Popular
em Economia Solidária” realizado pelo Centro de
Formação e Assessoria Técnica em Economia
Solidária (CFES-NE) que aconteceu no período
de 09 a 11 de novembro de 2016, em Recife/PE.
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Coordenação Pará firma parceria com o Projeto Respeite o Meu Abrigo
No dia 13 de maio de 2016 foi
lançado

na

sede

da

Moradia

e

Cidadania/PA o Projeto Respeite o
Meu Abrigo, que beneficiará o Abrigo
São Vicente de Paulo, onde residem
27 idosas. O projeto visa mudar a
cultura da população de descartar
entulhos e lixo domésticos, em frente
ao abrigo. De médio prazo, o projeto
social participativo e pedagógico - com previsão de encerramento em 31 de
dezembro de 2016, prorrogável até que os objetivos sejam alcançados.

Bibliotecas do Projeto Expresso Leitura, da Moradia e Cidadania/PE são
entregues para escola do ensino fundamental
As duas bibliotecas itinerantes
do

Projeto

Expresso

Leitura,

desenvolvido pela ONG Moradia e
Cidadania/PE, foram entregues no dia
12 de abril de 2016. A Escola
Municipal

Professor

Paulo

Freire,

localizada no bairro Aldeia de Baixo,
Camaragibe/PE.
instituição

Elas

durante

três

ficarão

na

meses e

atenderão aproximadamente 250 crianças do ensino fundamental I (1º ano ao 5º
ano), moradoras das comunidades de Jardim Primavera, Loteamento São
Pedro, Loteamento São Paulo e Aldeia de Baixo.

Moradia e Cidadania/SP certifica alunos do Curso de Inglês Básico
realizado pelo projeto CDH Novo Norte
No dia 24 de junho de 2016 a Moradia e Cidadania/SP realizou a entrega
de certificados para os alunos do Curso de Inglês Básico, através do Projeto
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CDH Novo Norte, localizado na Avenida Antonio Manoel Gonçalves 585 Jardim
Guança, em São Paulo. O curso teve
duração de quatro semestres, e foi dividido
em quatro módulos denominados Básico I,
II, III e IV. O curso de línguas foi ministrado
pela professora Patrícia Domingues, e
beneficiou 20 alunos do projeto social.

Moradia e Cidadania/PI firma parceria com a FAPI para aprimoramento
profissional de estudantes
A ONG Moradia e Cidadania/PI
concedeu

através

de

acordo

de

Cooperação Técnico (Convênio) com a
Faculdade do Piauí- (FAPI) um campo de
estágio obrigatório supervisionado para as
alunas de Serviço Social. Agora, o Centro
de Apoio à Criança e ao Adolescente
(CACA) apoiado pela Coordenação PI
configurou-se espaço para aprimoramento profissional, cultural e social das
jovens estagiárias, onde a aprendizagem acontece através da participação
prática junto aos beneficiárias do projeto.

Confira a programação do Projeto Educando para o Futuro, apoiado pela
Moradia e Cidadania/PI
O Projeto Educando para o Futuro apoiado pela Coordenação Piauí amplia suas ações e reorganiza seu cronograma de atividades para melhorar a
qualidade de atenção e alcançar resultados mais efetivos junto aos beneficiados.
Apenas no 1° trimestre de 2016, foram atendidas 80 crianças no contra turno
escolar matutino e vespertino, de segunda a quinta-feira.
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Projeto musical da Coordenação PE realiza apresentação emocionante na
Universidade Caixa
À
Estadual

pedido
da

da
ONG

Coordenadora
Moradia

e

Cidadania/PE, Selda Cabral, 14 crianças
pertencentes

ao

coral

do

Projeto

Músicos do Futuro, se apresentaram na
sexta feira, dia 18 de março de 2016, na
Universidade Caixa para os empregados
do banco que participavam do programa
de preparação para aposentadoria: Vida Futura programa que objetiva apoiar e
orientar o empregado para o planejamento do seu desligamento da CAIXA após
a aposentadoria, contribuindo para o fortalecimento de competências e
ampliando sua atuação como cidadão socialmente responsável.

Projeto parceiro da Coordenação Piauí - inaugura Biblioteca Solidária
No dia 20 de junho de 2016 a ONG
Moradia e Cidadania/PI marcou presença no
café da manhã de inauguração da Biblioteca
Solidária - projeto da AEAP/PI que tem por
objetivo incentivar e estimular a sociedade a
doar livros. A biblioteca visa criar um espaço
de compartilhamento do conhecimento e do
saber, através de um acervo em que as
pessoas possam usufruir e ao mesmo tempo construir coletivamente.
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Orquestra apoiada pela Moradia e Cidadania/SE abrilhanta evento com
apresentação especial
No dia 10 de junho de 2016 a
Orquestra

Dom

apoiada

pela

José
ONG

Cidadania/SE
Associação

Palmeira Lessa
Moradia

apresentou-se
de

Pessoal

da

e
na

Caixa

Econômica Federal (APCEF) durante a
inauguração

do

Centro

Administrativo

Jaime Norberto da Silva em Sergipe. Ficou
por conta da Coordenação SE ilustrar com arte e trazer o resultado de mais um
dos seus projetos exitosos. A orquestra formada por crianças e adolescentes da
Comunidade do Pau Ferro idealizada pelo Padre Marcelo Conceição.

Projetos de Inclusão Digital

Coordenação Bahia certifica alunos do Curso de Inclusão Digital 1°/2016
No dia 02 de junho de 2016 foi
realizada a confraternização da turma
concluinte do Projeto de Inclusão Digital
2016, realizado em parceria com a Igreja
Batista Esperança, no bairro de Pituaçu
em

Salvador.

informática
Coordenação

Os

são

equipamentos

adquiridos

Bahia,

por

pela
meio

de
a
da

arrecadação de cupons e notas fiscais do programa Sua Nota um Show de
Solidariedade.
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Curso de Informática beneficia comunidades em Salvador, através de
projeto da Coordenação BA
No dia 08 de março de 2016 foram
iniciadas

novas

turmas

para

o

Projeto

Inclusão Digital, realizado em parceria com a
Igreja Batista Esperança (IBE) localizada no
bairro de Pituaçu, em Salvador. Os alunos
serão

capacitados

com

Introdução

à

Informática Básica (Pacote Office e Internet) e
Manutenção

de

microcomputadores

com

aulas duas vezes na semana.

Coordenação Goiás repassa doação de móveis e equipamentos de
informática para instituições
No decorrer no mês de julho 2016,
a Coordenação Goiás efetuou a doação
de 1.364 unidades de móveis para
escritórios e equipamentos de informática
usados,

como:

gaveteiros,
purificadores,

mesas,

longarinas,
aparelhos

cadeiras,
armários,
de

ar-

condicionado e impressoras, além de
sucatas que serão vendidas, e a renda beneficiará os projetos apoiados pela
Moradia e Cidadania/GO.

Moradia e Cidadania/PI recebe doação de equipamentos de informática e
repassa para projeto social
A Coordenação Piauí recebeu a
doação de equipamentos de informática do
Colégio Lerote e repassou os equipamentos
ao Centro Social Satélite - parceiro da
Moradia e Cidadania/PI, juntamente com a
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Fundação Municipal Wall Ferraz. No projeto social são oferecidas aulas de
informática que beneficiam mensalmente as famílias do Bairro São João e
adjacências, qualificando-as para inclusão no mercado de trabalho e,
consequentemente, dando-lhes qualidade de vida.

Coordenação Paraná oferece Curso de Informática Básica para moradores
da comunidade
A Moradia e Cidadania Paraná em
parceria com o Instituto Miguel Cecilia
Stuzata ofereceu conhecimento básico em
informática,
todas as

beneficiando
idades da

Associação

de

Independência,
Pinhais/PR.

Em

pessoas

de

comunidade

da

Moradores

do

em

José

São

junho

de

Jardim
dos

2016,

a

Coordenação PR marcou presença no evento de conclusão das primeiras
turmas de Inclusão Digital. A parceria tem como objetivo gerar mais
oportunidades de emprego e oferecer cidadania para os moradores da
comunidade.

Curso de Inclusão Digital oferecido pela Moradia e Cidadania/PR beneficia
comunidade
A Moradia e Cidadania Paraná
iniciou o Projeto de Inclusão Digital,
em parceria com o Instituto Miguel e
Cecília, e a Associação de Moradores
do Jardim Independência em São
José dos Pinhais/PR. A Coordenação
PR cedeu o espaço para instalação da
sala de Inclusão Digital, oferecendo
conhecimento básico de informática
para crianças, jovens e adultos da comunidade.
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Geração de Trabalho e renda e Qualificação
Profissionalizante

Alunas de projeto criado pela Moradia e Cidadania/AL realizam exposição
de produtos artesanais
A Coordenação Alagoas criou o
Programa Cidadania de Geração de
Emprego e Renda (PROCIGERE) e a
primeira

turma

já

está

em

plena

atividade. Foram 20 mães de alunos da
LBV que participaram da oficina e
expuseram os produtos que foram feitos
durante as aulas, no auto-atendimento da
maior

agência

de

Alagoas.

Foram

expostos vários produtos e o resultado foi surpreendente: em duas horas toda a
produção foi comercializada, antecipando o final da exposição.

Coral mantido pela Coordenação AL realiza diversas apresentação em
unidades Caixa
As tradições juninas no Nordeste
são fortes e a figura daquele que foi o
maior compositor e cantor das raízes
sertanejas, Luiz Gonzaga - o eterno Rei
do Baião, foi cantado em verso e prosa
pelo Coral Ecumênico Infanto Juvenil LBV
- mantido pela Moradia e Cidadania
Alagoas

através

instrumentos musicais e do apoio para sua estrutura.
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da

doação

de

Moradia e Cidadania/AL realiza doação de instrumentos musicais para o
Coral da LBV
O Coral da Legião da Boa Vontade
(LBV) recebeu da Moradia e Cidadania/AL
a doação de 20 flautas doce para iniciação
musical das crianças que participam do
coral. A parceria já rendeu alguns frutos,
pois

o

coral

apresentações
dependências

realizou

diversas

natalinas
da

Caixa

nas
Econômica

Federal no estado. Existem também outros eventos previstos em épocas festivas
no decorrer deste ano.

Projeto parceiro da Coordenação DF realiza a Formatura da 1ª turma de
2016
No último sábado dia 28 de
maio de 2016 a Associação Atlética
de Santa Maria (AASM) realizou a 1ª
formatura de 2016 dos cursos do
Projeto Mulher, Beleza e Visual. Com
o auditório lotado, participaram do
evento os formandos, os familiares,
autoridades

locais

e

os

representantes

da

Moradia

e

Cidadania

Júlio

DF:

Gonzaga

-

coordenador estadual e Lilian Carvalho - assistente da Coordenação DF.
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Moradia e Cidadania/GO certifica alunas do Curso de Modelagem de
Roupas
No dia 29 de abril de 2016 a
Moradia e Cidadania/GO realizou a
entrega de 13 certificados para as
alunas do Curso de Modelagem de
Roupas do Projeto CIDES BURITIS.
A iniciativa funciona no Jardim Buritis,
em Aparecida de Goiânia, em em
parceria com a Pedreira Izaíra, Caixa Econômica, SESI/SENAI, SEBRAE e
outras instituições. O projeto tem como objetivo oferecer melhores condições de
vida à população menos favorecida, por meio de ações educacionais de
capacitação profissional.

Oficina de Decoupage organizado pela Coordenação RN beneficia
moradores da comunidade
Com

o

objetivo

de

reaproveitar materiais e capacitar
mulheres da comunidade para uma
nova opção de renda, a Moradia e
Cidadania/RN realizou a Oficina de
Decoupage em potes da Herbalife,
na comunidade de Neópolis, em
Natal.

As

aulas

acontecem

no

condomínio Cidade Verde, do Programa Minha Casa Minha Vida.
Projeto CIDES Buritis da Coordenação GO realiza diversas atividades no
durante o 1° 2016. Confira!
Com o trabalho focado na geração
de

emprego,

renda

e

qualificação

profissional, o projeto CIDES Buritis ÃĐ de
gestão

da

Moradia

e

Cidadania

Coordenação Goiás já certificou mais de
367 pessoas nos últimos 36 meses. No
17

projeto são oferecidos cursos profissionalizantes no ramo da confecção como:
Costureiro

Industrial,

Cortador

de

Tecidos,

Modelista

de

Roupas,

Confeccionador de Bolsas, Desenhista de Moda, Moda Pet, Empreendedorismo,
palestras e outros cursos.

Coordenação Maranhão incentiva participação de aluna em Festival de
Dança
A

Moradia

e

Cidadania/MA

apoiou a aluna Letícia Silva Lindoso, da
CIA Primavera de Dança que participou
do

Festival

de

Dança

FIDA

representando o Estado do Maranhão.
O festival aconteceu no período de 17
a 23 de outubro de 2016 na cidade de
Belém/PA. Letícia teve destaque sendo
premiada entre as melhores bailarinas no evento.

Projeto
de
música
da
Moradia
Cidadania/ES faz abertura em seminário

e

A Orquestra de Violões de Viana/ES –
Vem Tocar Comigo, projeto parceiro da Moradia
e Cidadania/ES, vai fazer a abertura do IV
Seminário de Prevenção do Suicídio ES e
Encontro Regional de Sobreviventes no ES. O
evento acontecerá nesta sexta-feira, 23 de
setembro de 2016 no Cineteatro da UVV, Vila
Velha/ES e no sábado, 24 de setembro de 2016 no auditório Manoel Veneza, na
Universidade Federal de Vitória/ES.
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Coordenadora Amazonas expõe trabalhos sociais da Moradia e Cidadania
em reunião realizada na Superintendência da Caixa Econômica
No dia 14 de dezembro de
2016

a

Moradia

Coordenação

e

Cidadania
Amazonas

representada pela Coordenadora
Estadual Maria das Graças Castro
e a Auxiliar Administrativa Marnízia
Dias participaram da apresentação
da ONG aos funcionários da Superintendência da Caixa Econômica Federal.
Estiveram presentes 25 empregados – dentre eles, dois se candidataram ao
Conselho Fiscal Estadual.

Em parceria com Grupo Fraterno, Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de
Sandália Bordada
A Coordenação Mato Grosso em
parceria com o Grupo Fraterno Joanna de
Ângelis, localizado no Bairro Bela Vista,
realizou no período de 25 a 28 de julho de
2016, o Curso de Sandália Bordada, onde
beneficiou 21 mulheres da comunidade.,

Curso de Bordado apoiado pela Moradia e Cidadania/MT beneficia
mulheres da comunidade
A Coordenação MT em parceria com o
Grupo Fraterno Joanna de Ângelis, localizado
no Bairro Bela Vista, realizou no período de 20
a 23 de junho de 2016 o Curso de Bordado em
tecido xadrez, onde beneficiou 20 mulheres da
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comunidade.

Moradia e Cidadania/RN capacita moradores da comunidade através de
Oficina de Confecção de Flores em Cartolina
A Coordenação Rio Grande do Norte realizou a Oficina de Confecção de
Flores em Cartolina, na comunidade de Neópolis, Natal/RN – condomínio Cidade
Verde, do Projeto Minha Cassa Minha Vida. A oficina contou com a participação
de dez moradores da comunidade e teve como instrutora a senhora Lucimar
Leocádio da Silva.

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Bombons e Trufas. Confira!
A ONG Moradia e Cidadania/MT em
parceria com a Caixa Econômica Federal
realizou no período de 06 a 09 de junho de
2016 o Curso de Bombons, Trufas e Pão de
Mel, beneficiando 12 prestadores de serviço.
Fazer bombons, trufas, pão de mel e *cake
pop. O curso oferece opção para quem
precisa aumentar a renda familiar, pois o consumo de chocolate acontece o ano
inteiro, porém a procura pelo doce aumenta em datas especiais do ano, como o
inverno, a Páscoa, o Dia dos Namorados e o Natal.
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Coordenação MT expõe produtos artesanais como resultado dos cursos do
Projeto Caminhos Entrelinhas
A

Moradia

e

Cidadania/MT

participou da Exposição de Produtos
Artesanais em parceria com a Caixa
Econômica, realizada no dia 06 de maio
de 2016. O evento aconteceu no térreo da
Caixa Centro. Os produtos expostos foram
confeccionados nos cursos do Projeto
Caminhos Entrelinhas de Geração de
Trabalho e Renda, no período de fevereiro a abril de 2016.

Coordenação PR marca presença em feira de artesanato que acontece na
PUC/PR
A Moradia e Cidadania/PR representada
pela Coordenadora Maria de Fátima Costamilan
(através do Projeto Casa da Ecosol) participa
da feira de artesanatos que estão montada no
espaço da Universidade PUC/PR, promovida
pela Trilhas Incubadora Social Marista. O
evento acontece no período de 02 a 06 de maio
de 2016 e conta com a participação de diversos
empreendimentos da região que trabalham dentro dos princípios da Economia
Solidária.

Participe da Oficina de Bonecas
realizada pela Coordenação Paraná
A Moradia e Cidadania/PR preparou
uma a ação especial neste mães da mulher:
a Oficina de Boneca de Pano, com a
instrutora Joslainy Mell. O curso tem por
objetivo
confecção
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levar
das

conhecimento
bonecas

sobre
de

a

pano,

oferecendo

condições

de

geração

de

renda

e,

consequentemente,

independência financeira para as participantes. O curso será realizado no dia 19
de março de 2016, na Casa da Ecosol da Moradia e Cidadania Paraná - um
espaço que é uma referência para a economia solidária.

Para diminuir o uso de descartáveis, Coordenação PE distribui garrafas
personalizadas
Com o objetivo de cooperar com
o meio ambiente, os funcionários filiados
à

agência

Shopping

Center

Recife

(agência da Caixa Econômica situada
na Zona Sul do Recife) estão realizando
campanha para diminuir o uso de copos
plásticos descartáveis na agência. Para
incentivar esta ação exemplar, a ONG Moradia e Cidadania Coordenação PE
atendeu no dia 26 de janeiro de 2016 uma solicitação da própria agência e doou
40 garrafas personalizadas da organização aos funcionários.

Coordenação Rio Grande do Norte realiza oficina artesanal e
beneficia comunidade
A Moradia e Cidadania/RN desenvolveu o Curso de Peso de Porta na
comunidade de Santo Antônio em São Gonçalo do Amarante/RN. A iniciativa
beneficiou dez moradoras da comunidade local.
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Coordenação Ceará forma multiplicadores através de projeto de dança
O grupo de Dança Cordapés
leva arte e dança para o mundo. O
projeto

atende

a

comunidade

Palmeiras realizando aulas de dança
para 80 mulheres da terceira idade
através de aulas de zumba na praça
do bairro – elevando sua autoestima. Em parceria com a prefeitura, o grupo também restaura ruas e praças do
bairro com a conscientização dos moradores sobre o descarte correto do lixo e
utilização de pneus para adequação de canteiros e plantação de árvores e
flores.

Coordenação Santa Catarina realiza Oficina de Precificação em Projeto
Renda de Bilro
A Moradia e Cidadania/SC realizou
no dia 09 de março de 2016 a Oficina de
Precificação *, para o grupo de senhoras
do Projeto Tramamos Fios e Fazemos
Renda, Tramamos Vidas e Fazemos
Histórias. No espaço de formação, a
professora Viviane Schumacher discutiu
a importância de se calcular da forma
correta o preços de cada peça de renda de bilro, os custos envolvidos no
processo de criação e a confecção, além de falar sobre como deve ser feito o
cálculo

de

tais

custos
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e

lucros.

Moradia e Cidadania/SP participa da Feira de Artesanato no Parque da
Água Branca
A Moradia e Cidadania/SP marcou presença na Feira de Artesanato
realizada no dia 12 de junho de 2016 no
Parque

da

Água

Branca

em

São

Paulo/SP. O objetivo do encontro foi
divulgar

o

trabalho

realizado

pela

Coordenação SP na capacitação de
artesãos e comercialização de produtos
pelos mesmos, gerando renda.

Curso organizado pela Coordenação São Paulo capacita 34 maquiadoras
Com o objetivo de difundir o conhecimento
e formar profissionais capacitados na arte de
embelezar, a Moradia e Cidadania/SP organizou
o curso de capacitação para 34 pessoas dos
projetos Novo Norte, São Mateus e Cecom. A
ação social ocorreu durante o mês de junho de
2016 com 12 a 15 horas de curso livre, divididos
em 04 semanas de aulas.

Curso de design de sobrancelha oferecido pela Moradia e Cidadania/SP
beneficia mulheres de projeto
Com o objetivo de gerar renda
através do oferecimento de serviços em
visagismo (design de sobrancelhas), a
Moradia e Cidadania/SP realizou no
período de 25 a 30 de maio de 2016 a
capacitação para 30 mulheres em design
de sobrancelhas e tintura em henna,
através dos projetos CDH Novo Norte e
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São Mateus. O curso foi ministrado pela design e profissional de saúde e
estética Marina Preto.

Coordenação São Paulo realiza aula de ovos e bombons para incrementar
a Páscoa
A

Moradia

e

Cidadania/SP

participou da organização e recepção de
pessoas

na

aula

ovos

e

bombons,

realizado em fevereiro de 2016. A ação
teve como objetivo propiciar que os
participantes vinculados ao Projeto CDH
São Mateus tenham conhecimento para
geração de renda através da confecção de
produtos para a Páscoa, a partir de preços acessíveis para complementar a
renda.

Moradia e Cidadania/SP conduz desfile de looks criados em Curso de Corte
e Costura
A Coordenação SP realizou o desfile dos
modelos criados pelas alunas de corte e costura
dos três projetos próprios em São Paulo: Novo
Norte, CDH Cecom e CDH São Mateus. Os
eventos aconteceram nos dias 25, 26 de novembro
e 07 de dezembro de 2016 no auditório do IASE,
Casa de Cultura São Mateus e Ginásio de Esportes
do Cecom, respectivamente. Cerca de 60 pessoas
participaram do evento entre alunos, professores e
moradores da comunidade.
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Moradia e Cidadania/SP capacita multiplicadores em curso intensivo de
design e confecção de bolsas de banner
A

Moradia

e

Cidadania/SP

capacitou 10 multiplicadores para as
atividades

do

Projeto

CDH

São

Mateus, trabalhando com: banner:
entendendo o material e o conceito de
sustentabilidade na sua utilização,
materiais complementares à produção
de bolsas de banner, corte e costura
do material: confecção das peças cerca de 5 modelos, design e criação de
modelos, valor e preço: como estabelecer a valoração do trabalho.

Moradia e Cidadania/SP apóia atividades do
Projeto Fibras da Serra e beneficia mulheres
da comunidade
A Coordenação SP participou no dia 26 de
outubro

de

2016 da

reunião

realizada

na

Associação Fibras da Serra, em Rio Grande da
Serra, São Paulo. O encontro teve como objetivo
fortalecer o grupo de mulheres, proporcionando condições de garantir geração
de renda a partir da venda de fibras e produtos de fibra de bananeira. Além de
oferecer oportunidades dignas de trabalho a partir de um programa econômico e
ecologicamente sustentável.

Através

de

parceria

com

a

APCEF,

Moradia e Cidadania/SP realiza Oficina
Sustentável de Velas Aromatizadas
No dia 27 de outubro de 2016 a
Coordenação SP realizou no auditório da
APCEF-SP a Oficina Sustentável de velas
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aromatizadas utilizando óleo de cozinha usado. A iniciativa visa trabalhar o
conceito de sustentabilidade e geração de renda através da confecção das
velas. A oficina foi conduzida pela artesã Caroline Crepaldi.

Moradia e Cidadania TO realizou 28 oficinas de capacitação em 2016 no
projeto Espaço Cidadão

O

projeto

Espaço

cidadão

oportunizou em 2016 a realização de
28 cursos/oficinas de capacitação nos
municípios tocantinenses de Palmas,
Nova Olinda e Porto Nacional.
As

ações

que

objetivaram

contribuir para a ocupação produtiva,
geração de trabalho e renda e inclusão
social, beneficiaram 568 pessoas e aconteceram com o envolvimento de vários
parceiros, entre eles: centros comunitários, creches, casa de apoio, corpo de
bombeiros, igrejas, empresa e associações de moradores.

Coordenação Ceará forma multiplicadores através de projeto de dança

O grupo de Dança Cordapés leva arte e dança para o mundo. O projeto
atende a comunidade Palmeiras realizando aulas de dança para 80 mulheres da
terceira idade através de aulas de zumba na
praça do bairro – elevando sua auto-estima.
Em parceria com a prefeitura, o grupo
também restaura ruas e praças do bairro
com a conscientização dos moradores sobre
o descarte correto do lixo e utilização de
pneus para adequação de canteiros e
plantação de árvores e flores. Jovens e adultos participam das oficinas
artesanais que produzem os mais diversos objetos.

Visite nosso site: www.moradiaecidadania.org.br
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