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Boletim Informativo  
Mês de agosto 2019 
 

ONG Moradia e 

Cidadania SC 
Rua Aristides Lobo, 256 Bairro Agronômica, Florianópolis/SC 

https://www.facebook.com/moradia.cidadaniasc.9212 

E-mails: adm.moradiasc@gmail.com – coordenadorsc@gmail.com 

www.moradiaecidadania.org.br - 48 33042204 – 48 991432567/66 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO  

DE EDUCAÇÃO 

BIOCÊNTRICA 
Dia 02 e 3 de agosto aconteceu o 

módulo inaugural do Curso de 

Extensão em Educação 

Biocêntrica e, tivemos a papisa 

da Educação Biocêntrica 

facilitando este módulo – a 

cearense Ruth Cavalcante. 

entretanto, até dia 12 de 

setembro estamos aceitando novas  inscrições. Informamos que os 

associados da ONG Moradia e 

Cidadania terão mensalidades a 

preços especiais. O presente curso 

é promovido pela ONG Moradia e 

Cidadania/SC em parceria com a 

UNISUL Campus Pedra Branca.  

O objetivo deste curso é formar 

educadores, socioeducadores, 

lideres comunitários, assistentes 

sociais, psicólogos, profissionais liberais, gestores do Terceiro Setor 

para trabalhar com projetos sociais nas escolas e comunidades.   
De acordo com o colega Sandro: O curso de 

Educação Biocêntrica foi algo surpreendente para 

mim. Seu viés vivencial me trouxe aprendizagens 

afetivamente marcantes. Me ajudou a consolidar uma 

nova visão sobre o mundo, sobre o conhecimento e 

sobre o processo educativo. Me forneceu subsídios 

para minha atuação como instrutor, desde ferramentas 

de trabalho, como jogos lúdicos, até uma abordagem mais humana e 

um olhar mais empático em relação às pessoas e grupos com que 

trabalho. Sandro Xavier – Assistente de Projetos GIHAB/FL  
Maiores Informações: cel/whats: 48991432567 ou 4833042204 

Inscrições através: https://docs.google.com/forms/d/1M0FiiM0UXCGi-

FLaiC0SjthCIaXS0ViyQ-SWqn2EExE/editINSPIRE-SE:  

 

 

ENTREVISTA 

Esta coluna está reservada para 

pequenas entrevistas com  

associados/as ou de  que esteja 

realizando algum trabalho de 

voluntariado. Participe desta coluna 

enviando as respostas e sua foto por 

email.  Nesta edição o nosso 

entrevistado é o associado Paulo 

Ricardo Becker Jacintho - SR 

Florianópolis. 

 

Nome: Paulo Ricardo Becker 

Jacintho 

Profissão: Bancário 

Onde moro: Florianópolis 

Um prazer: Um bom livro com um 

bom vinho 

 Uma inspiração: Luis Inácio LULA 

da Silva 

Um sonho: Que cada pessoa 

consiga desenvolver seu 

potencial, seja feliz e contribua 

para uma sociedade mais fraterna 

Uma palavra: Cooperação 

 Faz voluntariado: Sim 

O que a OMC representa para 

você: A possibilidade de ajudar e 

ser ajudado. No momento mais 

difícil da minha vida, após ficar 

afastado do trabalho para 

tratamento de saúde, foi através 

do trabalho voluntário na nossa 

ONG que consegui me readaptar 

e me sentir preparado para 

retomar minha carreira. 
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INSPIRE-SE!  
" A vida é hoje, é agora, é o que você faz”.  (Herbert José de Souza - Betinho)  

Faça todo o bem que puder, usando todos os meios que puder, de todas as 

maneiras que puder, para todas as pessoas que puder, durante o maior tempo 

que puder. (John Wesley). 

“É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você 

parar pra pensar, na verdade não há…” (Legião Urbana) 

Desejo “que a gente nunca desista de querer o bem e de fazer o bem, sem ver 

a quem”. (Legião Urbana) 

“A verdadeira beleza, aquela que eu pretendo, está em fazer o bem em troca 

do mal”. (Mahatma Gandhi) 

“A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta.” 

(Nelson Mandela) 

 “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o 

mundo.” (Nelson Mandela) 

 

PROJETO ORQUESTRA DE SONS E LATAS  

NAS PÁGINAS DE LIVROS DE ARTE 

Uma fotografia do Projeto Orquestra de Sons e Latas foi selecionada 

para fazer parte de dois livros 

didáticos de arte dos autores 

Eliana Pougy e André Vilela.  Os 

livros são da Editora Ática  e estão 

sendo vendidos nas Livrarias 

Saraiva de todo o Brasil.  

Fotografia  cedida gentilmente 

pela fotágrafa Kelly Machado.  

TAS OCÊ JÁ CONHECE OS NOSSOS PROJETOS? 
Seja associado da ONG Moradia e Cidadania/SC e transforme vidas.  Com apenas um 

dia de almoço você pode transformar realidades. A mensalidade  é o valor de um 

ticket Refeição.   FAÇA PARTE DESTA REDE DO BEM!  

 

 
 

Ficha de  associado da ONG Moradia e Cidadania/SC 

Nome: .........................................................................................Data nascimento: 

___/___  

Documento de Identidade: ................................CPF: ......................................................  

Endereço Residencial: .........................................................................................................  

Telefone trabalho: ......................................................... 

Celular/WhtsApp.......................... 

E-mail pessoal: ....................................................................................................................  

Nº da matrícula: ............................................... 

 

Autorização  

Autorizo débito em conta: Ag...............      Op..............  Conta …............................  

no valor  referente à um ticket alimentação/refeição em favor da ONG Moradia e 

Cidadania/SC . 

 

Assinatura:  

Recorte, preencha e assine  a ficha e nos envie via malote para CELOG 

Distribuição/FL-SC - A/C Isabel ou Fátima 

 

COMITÊS EM SC 

ONG Moradia e Cidadania é 

representada pelos comitês 

formados por empregados da 

Caixa. Abaixo segue o contato dos 

respectivos coordenadores     

 
SR Florianópolis 

Sandro Xavier  
sandro.xavier@caixa.gov.br 

 

 

SR Vale do Itajai 

Marilu Tadano 
matdno@bol.com.br 

 

 

SR Norte  

Giovana Piroli 
giovanapiroli@gmail.com 

 

 

 
 

SR SUL 

André Cardoso 
andre.borba@caixa.gov.br 

 

 

SR OESTE 

Neste momento este comitê está 

sem coordenação. 
 

 

 

 

Entre em contato com a 

Coordenação do Comitê da sua 

superintendêcia e  faça parte 
desta rede do bem!  

https://osegredo.com.br/mais-do-que-louvar-deus-e-preciso-fazer-o-bem/
https://osegredo.com.br/recomece-quantas-vezes-for-necessario-mas-nunca-desista-de-ser-feliz/
mailto:sandro.xavier@caixa.gov.br
mailto:matdno@bol.com.br
mailto:giovanapiroli@gmail.com
mailto:andre.borba@caixa.gov.br
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