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FAZER O BEM, FAZ BEM!
Você sabia que para fazer um
trabalho de voluntariado não, é
necessário,
necessariamente,
estar
vinculado
à
uma
organização? A principio basta
querer ajudar e, a partir disso,
mesmo que sozinho, buscar
formas efetivas para fazer sua parte. Você pode mobilizar seus
amigos e parentes, para juntos, melhorar a vida outras pessoas ou
de uma comunidade para terem um futuro melhor.
Podem realizar algumas ações como: ler para idosos ou crianças,
ser professor numa escola de dança ou de artes marciais, ajudar os
atletas num evento esportivo, fazer consultas médicas em
comunidades pobres, doar roupas, construir uma geloteca para a
comunidade ter acesso a leitura, doar livros e brinquedos a creches
e escolas ou mesmo atender, por telefone,
pessoas que querem apenas ser ouvidas;
são alguns dos milhares de exemplos de
trabalhos voluntários que podemos fazer.
Esta corrente do bem vai ajudar as pessoas
a ter a sua cidadania e seus direitos
respeitados e, com isso, possam resgatar a
auto-estima, alegria, motivação para buscar
seus sonhos. Assim, quanto mais ouvidas, amadas e respeitadas,
mais os indivíduos, que recebem auxílio, se sentem empoderados a
seguir em frente.
Por outro lado, quem o voluntário também cresce como ser humano,
pois tem a oportunidade de evoluir, partilhar e se transformar em
alguém ainda melhor. E assim, eu, você, todos nós podemos inspirar
muitas outras pessoas a fazerem o mesmo, podemos ampliar e
solidificar a corrente do bem. Faça parte desta corrente, seja
voluntário e faça a diferença na vida de alguém e na sua própria
vida. Se você tiver interesse em realizar algum voluntariado na ONG
Moradia e Cidadania de SC entre em contato conosco.
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O presente projeto Promove a
inclusão social das pessoas com
deficiência intelectual assistidas
pelo NAIPE, por meio das artes
cênicas
(dança
e
teatro);
promover
a
arte
como
ferramenta de desenvolvimento
social; e ampliar a discussão das
questões relativas aos processos
de inclusão e inserção
das
pessoas com deficiência.
PROJETO GERAÇÃO
ESPERANÇA SESMA- Joinville

Promove
formação
em
trabalhos manuais, ações de
geração,
de
cuidados
pessoais, melhoria da autoestima e
confecção de
enchovais dos bebês das
gestantes beneficiadas deste
projeto.
AMIGOS DA ALEGRIA
Comitê - Joinville

O presente projeto já existe
desde 2005 em Chapecó e, este
ano está sendo desenvolvido em
Joinville. Realiza atividades sócioeducativas para o público da
Terceira idade e crianças em
orfanatos, na área da música e
palhaçaria. Os colegas da Caixa
que
tiverem
interesse
em
participar
deste
lindo
e
importante projeto, entrem em
contato conosco.

... E SEGUE LINDAMENTE
O CURSO DE EDUCAÇÃO
BIOCÊNTRICA
O curso de Educação Biocêntrica
caminha para o Terceiro Módulo e já
estamos
recebendo
depoimentos
maravilhosos dos/as alunos/as. O
presente curso é realizado pela OMC de Santa Catarina em parceria
com a UNISUL/Pedra Branca.
Segue um dos depoimentos: impacto que vivencio sobre o primeiro
módulo
que
participei
(Pensamento
Complexo
e
Transdisciplinaridade) já me deixou claro que é um novo e continuo
caminhar.
Tem a ver com relembrar sobre minha “faísca divina”. Um olhar e
resgate interno. Tem a ver com o barulho do amor!!
Ontem assisti o documentário “Eduardo Galeano Vagamundo “ e ali
encontrei a fala que traduz muito melhor a minha percepção e o meu
sentir: “ Alguns fogos, fogos novos, não alumiam nem queimam ; mas
outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível
olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo. “
Aproveitando para agradecer muito essa oportunidade a Célia, a Sil,
a Regina , a Ana ao Vini, a todos os colegas participantes e a OMG
Moradia e Cidadania por acreditar em um mundo mais fraterno e
amoroso. Beijo carinhoso (Alba Cereser - Assistente Social).

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

Seja associado/a da ONG Moradia e Cidadania/SC e transforme
vidas. Com apenas um dia de almoço você pode transformar vidas.
A mensalidade é o valor de um ticket Refeição.

FAÇA PARTE DESTA REDE DO BEM!

SR Norte
Giovana Piroli
giovanapiroli@gmail.com

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
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SR SUL
André Cardoso
andre.borba@caixa.gov.br

SR OESTE
Neste momento este comitê está
sem coordenação.

Entre em contato com com a
Coordenação do Comitê da sua
superintendêcia e faça parte
desta rede do bem!
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