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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 2017, aconteceu o Encontro Nacional anual, com 

os gestores estaduais e nacionais em Brasília/DF. No evento tomaram posse 

para a gestão de 2017/2021 os novos membros dos Conselheiros Deliberativos 

e Conselhos Fiscais Nacional. Dando continuidade as atividades, coordenadores 

e membros da Executiva Nacional discutiram e elaboraram propostas relativas à 

estrutura e sustentabilidade da instituição.  

 

Durante o ano de 2017, 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 2017, a OSCIP Moradia e Cidadania contou com 8.474 

associados, que contribuíram mensalmente para a realização de projetos e 

programas sociais. Neste ano, as ações beneficiaram 19.008 pessoas de baixa 

renda em todo o Brasil. Foram investidos R$ 2.501.458,63 (dois milhões 

quinhentos e um mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e três 

centavos) em ações e projetos desenvolvidos pela Moradia e Cidadania.  
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Receita  

 

A receita da ONG Moradia e Cidadania, no ano de 2017, foi constituída 

com recursos das seguintes fontes:  

 

Créditos:  

 1. Contribuição mensal dos associados em 2017:  

 Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA, da FUNCEF e 

débito em conta: R$ 3.501.897,36 

 

Vendas e serviços:  

1. Papéis inservíveis: R$ 62.404,27 

2. Móveis e equipamentos: R$ 30.565,00 

3. Sucatas: R$ 271.807,29 

4. Produtos de projetos apoiados pela Moradia e Cidadania: R$ 147.323,66 

5. Recicláveis: R$ 4.212,94 

6. Campanhas: R$ 18.975,35 

7. Venda com veículos doados: R$ 5.000,00 

8. Treinamentos: R$ 2.516,37 

9. Tonner: R$ 1.400,00 

 

 TOTAL: R$ 544.204,88 

 

Aplicações por linha de atuação e número de pessoas beneficiadas:  

 

Consolidado Institucional  

Linha de Ação  

 Ações Emergenciais      

Beneficiários 

      3.255                             

Valor Aplicado  

R$ 122.851,54 

Ações Estruturantes  

 Moradia e Habitação           143 R$ 26.001,21 

 Educação Complementar à Escola e 

Alfabetização de Jovens e Adultos  

      10.776 R$  1.460.569,10 

 Inclusão Digital            0 R$     0 

 Geração de Trabalho e Renda 

 

       4.866 

 

R$ 892.036,78 
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TOTAL GERAL                                                                     19.008 R$ 2.501.458,63 

 

 

       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 2017, em todos os estados.  

  

Os projetos atendidos pela OSCIP 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 adiante algumas ações e projetos desenvolvidos nos estados.  
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Educação 

Projeto Amando e Trabalhando o Futuro da Criança e do Adolescente - Desenvolvido pelo 

Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (CACA)   

O projeto tem por finalidade minimizar a 

condição de pobreza e de vulnerabilidade 

social das crianças, adolescentes, jovens e 

famílias beneficiadas, com foco na 

educação continuada ao proporcionar, 

incentivar, apoiar e desenvolver 

diariamente aulas de reforço escolar para 

120 alunos no contra turno da escola 

pública.  

Aos sábados e domingos a sede do CACA funciona para ofertar a 200 participantes, cursos, 

atividades e ações culturais; esportivas; recreativas  Cívicas; cursos e oficinas para capacitação 

e geração de trabalho e renda (manicure, material de limpeza, biscuit, tempero e etc.). 

Coordenação Piauí: Projeto Reforço Escolar - Espaço Crescer  

 

A Moradia e Cidadania/PI desenvolve em parceria 

com o Núcleo de Desenvolvimento Infantil o Projeto Reforço 

Escolar, na Vila Bandeirante. Este projeto tem como objetivo 

contribuir para a formação educacional de aproximadamente 

30 crianças de baixa renda, que buscam o acompanhamento 

escolar evitando que os mesmos exponham-se a situações 

de risco, no sentido de estimular o gosto pela leitura e para a 

formação de uma consciência crítica e cidadã. 

 

Projeto Educando para o Futuro - Instituto das Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de 

Somasca 

A presença das Irmãs Ursulinas em Teresina 

no bairro Real Copagre periferia norte da cidade, é um 

ponto de referência para muitas famílias da redondeza, 

e visa através do carisma educativo dar uma resposta 

de atenção as necessidades da realidade. As famílias 

atendidas são geralmente muito pobres, onde os pais 
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trabalham o dia todo e os filhos ficam na rua vulneráveis às drogas e violência. 

O projeto tem como tem como objetivo aumentar o desempenho escolar das crianças, 

fortalecer os vínculos familiares/ comunitários e favorecer um caminho de fé, paz e amor ao 

próximo. Atende atualmente 150 crianças, adolescentes, jovens na faixa etária de 07 a 25 anos e 

famílias. Conta com a parceria de 06 voluntários e recebe também apoio do Programa Mesa 

Brasil. 

Projeto da Moradia e Cidadania/SP realiza batizado de 10 capoeiristas 

A Coordenação SP entregou o cordão cinza 

para 10 capoeiristas do Projeto CDH CECOM, 

através do batizado da capoeira.  O evento 

aconteceu no Ginásio de Esportes da APCEF/SP 

com Mestre Chiquinho, a assistente Donizete 

Santos, bem como capoeiristas e seus familiares.  

 

 

Projeto Grupo de Mães Gaivotas que Voam Longe 

  O Projeto Grupo de Mães Gaivotas 

que voam Longe foi criado no dia 25 de 

outubro de 2007. Tem como objetivo principal 

a luta pela melhoria das condições de vida da 

comunidade, e a redução das desigualdades 

sociais. O grupo tem como princípio básico o 

respeito ao esforço das famílias em encontrar 

estratégias diárias para a sua sobrevivência. O Projeto funciona como veículo de informações 

essenciais e canal de escuta das necessidades - visto que estão localizados na zona rural e o 

acesso para a garantia de direitos se torna mais distante. 

Coordenação ES: Projeto Criança Cidadã  

O Projeto Criança Cidadã é 

desenvolvido em parceria entre a Moradia 

e Cidadania/ES e a Associação de 

Vivência Shalon em Central Carapina na 

Serra/ES. Tem como objetivo desenvolver 

atividades pedagógicas, artísticas e 

culturais que venham a contribuir com o 

desempenho e processo de formação 

integral, estimulando nos participantes o 
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convívio social, cidadania e senso critico de forma continuada e gratuita no contra turno da 

escola. 

Coordenação SC: Curso de Educação Biocêntrica em parceria com UNISUL Pedra Branca 

A ONG Moradia e Cidadania de Santa 
Catarina estabeleceu uma parceria com o Núcleo de 
Projetos e Curso de Extensão da UNISUL – Pólo 
Pedra Branca para realizar mais um Curso de 
Educação Biocêntrica. Acontecerá entre abril de 2017 
a abril de 2018 com 12 módulos dos quais serão 
realizados uma vez ao mês sendo sexta feira a noite e 
sábado durante o dia perfazendo o total de 160 h com 
20hs Ambiente virtual de aprendizagem. 

O presente projeto é uma proposta de um 
curso de qualificação para educadores, 
socioeducadores, lideranças comunitárias, 
articuladores sociais e gestores de organizações 
ligados ao Terceiro Setor de Santa Catarina. Este 
curso pretende contribuir com uma metodologia de 
trabalho inovadora e eficaz para o desenvolvimento 
de projetos de inclusão.  

 

Projeto parceiro da Coordenação PI realiza doação de livros, em prática que incentiva a 

leitura 

 Em parceria com a Caixa 

Econômica Federal, a Rally Piocerá 

realizou a primeira ação de incentivo à 

leitura e escrita voltada para crianças e 

adolescentes. O evento aconteceu no dia 

23 de janeiro de 2017 no CACA (Centro de 

Apoio à Criança e ao Adolescente) – 

projeto apoiado pela Moradia e Cidadania/PI. Na oportunidade, houve a distribuição de 500 

livros, além da presença da autora do livro "Maria Branca" e diversas apresentações como 

capoeira, dança e canto. 

Moradia e Cidadania/PE incentiva projeto esportivo para crianças e adolescentes da 

comunidade Sítio dos Pintos 

O projeto com foco na educação 

esportiva nomeado de HB Talentos, que 

acontece aos sábados e domingos no bairro 

Sítio dos Pintos, na Zona Oeste do Recife, 

ganhou um reforço de peso: o apoio social 

da ONG Moradia e Cidadania – 

Coordenação Pernambuco. O projeto há 
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mais de sete anos oferece gratuitamente aulas de futebol, nas categorias sub 13 e sub 15, a 40 

crianças e adolescente  em vulnerabilidade social. 

Coordenação DF: Projeto Bola no Pé, Escola na Cabeça 

 

O projeto que é desenvolvido na Associação 

Atlética de Santa Maria tem como objetivo utilizar 

o futebol para prevenir o contato de crianças entre 

7 a 13 anos com as drogas e com a cultura de 

violência instalada hoje na cidade de Santa Maria-

DF. 

 

Moradia e Cidadania/SP contribui com acesso à cultura através de espetáculo teatral 

A Coordenação São Paulo através 

de parceria com o EFC proporcionou acesso 

à cultura para a população atendida nos 

projetos através do espetáculo “Bichos do 

Brasil” no Teatro Morumbi Shopping em São 

Paulo/SP. O espetáculo apresenta toda a 

diversidade da fauna brasileira através da 

manipulação de bonecos, música e 

coreografia. As fábulas retratam o cotidiano 

dos animais numa selva tropical.  

     O evento faz parte do Projeto Eu Faço Cultura e beneficiou 20 participantes do Projeto 

APCEF Cidadã. A Moradia e Cidadania/SP contribuiu com a divulgação e distribuição dos 

ingressos. 

Ação promovida pela Coordenação SP leva Culinária Infantil para Projeto CDH Novo Norte 

A Coordenação São Paulo organizou e 

divulgou a oficina de Culinária Infantil. O objetivo 

foi propiciar que crianças tenham contato com a 

alimentação, através de atividades lúdicas e 

saborosas, além de conhecer a pirâmide alimentar 

e aprender a preparar pratos simples, adquirindo 

novos hábitos. 

       Aproximadamente 15 crianças do Projeto CDH Novo Norte foram beneficiadas com a 

iniciativa, que contou com orientações sobre higiene e manuseio de frutas.   
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Coordenação SP promove a cidadania através de aulas de dança. Confira! 

A dança tem como eixo principal o 

desenvolvimento da linguagem corporal 

dos alunos através das atividades 

aplicadas e da apresentação de uma 

coreografia. Por isso, a Moradia e 

Cidadania/SP oferece aulas de Ballet 

Clássico, através do Projeto CDH Novo 

Norte e CDH São Mateus. 

Moradia e Cidadania Paraíba promove Oficinas de Circo e Percussão e beneficia 

comunidade local 

Com o objetivo de promover acesso à 

arte e inclusão social, a Coordenação 

Paraíba realiza Oficinas de Circo e 

Percussão para crianças e adolescentes da 

comunidade do Portal do Sol, localizada em 

torno da APCEF-PB. A ação é resultado da 

parceria entre a Moradia e Cidadania e a 

APCEF, e as aulas acontecem às terças de 

14h às 17h e às quintas feiras de 8h às 11h. 

 

Moradia e Cidadania Amazonas realiza doação de livros e contribui com projeto 

extracurricular 

No dia 17 de março de 2017 a 

Moradia e Cidadania/AM realizou a 

doação de livros didáticos para sete 

crianças da Escola Estadual José 

Carlos Mestrinho, localizada em 

Manaus. A ação visa beneficiar crianças 

e adolescentes de baixa renda, e 

incentivar sua permanência na escola. 

Além disso, a ONG realizou palestras com temas voltados para Educação Financeira e 

Ambiental, através do Projeto Extracurricular. 

     A ação contou com a parceria da Moradia e Cidadania e a Associação de Pais, Mestres e 

Comunitários, da Escola Estadual José Carlos Mestrinho – uma escola de tempo integral dirigida 

pelo Corpo de Bombeiros. 
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Aula inaugural do Clube de Xadrez conta com o apoio e participação da Moradia e 

Cidadania/SP 

A Coordenação São Paulo participou da aula 

inaugural do Clube de Xadrez realizado no dia 18 

de março de 2017, na APCEF – SP. Cerca de 50 

pessoas participaram da execução das atividades, 

dentre eles voluntários, sócios do clube e a 

pedagoga Helga. A Moradia e Cidadania/SP 

participou da organização e divulgação de todo 

evento. 

 

Coordenação SP marca presença nos Jogos de Integração da APCEF 

A ONG Moradia e Cidadania/SP 

participou no dia 19 de março de 2017 da 

apresentação de capoeira nos Jogos de 

Integração da APCEF-SP. Marcaram 

presença no evento: a diretoria da APCEF-

SP, o coordenador e gerente estadual da 

ONG e diversos atletas. A Coordenação SP 

contribuiu com a organização e execução de 

todas as atividades. 

Projeto Orquestra Sons e Latas da Moradia e Cidadania/SC firma parceria com o CMDCA 

de Tubarão 

Em 2017, mais crianças serão 

beneficiadas com o Projeto Orquestra de 

Sons e Latas além dos 100 alunos da 

Escola Municipal Faustina da Luz Patrício 

que são beneficiados com este projeto 

desde 2015. Mais 114 crianças e 

adolescentes da Escola Estadual Fábio Silva 

serão também beneficiados com este 

trabalho. Alunos do 8º e 9º ano da Escola 

Fábio Silva terão Oficinas de Formação e Geração de Trabalho com o Projeto A Arte da 

Construção de Instrumentos Reciclados. 
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Coordenação SP oferece aulas de natação e técnicas de salvamento para crianças de 
projeto 

A Moradia e Cidadania/SP oferece 

aulas no Projeto Natação Verão, realizado 

em parceria com a APCEF-SP. Ao final do 

curso, pretende-se atender 95 crianças de 

07 a 12 anos durante o verão – 

proporcionando melhoria da habilidade 

aquática, inclusive com o aprendizado de 

salvamento. A APCEF disponibilizou 

maiôs, óculos e todos os itens necessários às aulas, inclusive profissionais responsáveis: 

professores e guarda vidas. Já a Moradia e Cidadania/SP contribuiu com a organização, 

divulgação e acompanhamento das atividades. As aulas acontecem toda terça, quarta e sexta 

feira no período da tarde.  

Moradia e Cidadania/CE realiza atividades sociais em creche e beneficia crianças da 

comunidade 

     

A Coordenação Ceará realizou no dia 03 de abril de 2017 

palestras e brincadeiras para crianças da Creche Vida Videira. O 

encontro teve como objetivo de conscientizar sobre o uso 

indevido de água. A creche atende 60 crianças de 2 a 4 anos de 

idade e conta com a parceria da Moradia e Cidadania/CE através 

de realização diversas atividades. 

 

 

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. 
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Coordenação Piauí participa de evento onde alunos do PROERD são certificados 

  Nos dias 10 e 11 de março de 2017 as 

estagiárias de Serviço Social (Projeto de 

Intervenção) da ONG Moradia e Cidadania PI em 

parceria com a Faculdade FAPI e com a Polícia 

Militar, realizaram no Centro de Apoio à Criança e 

ao Adolescente (CACA) diversas oficinas de 

formação do PROERD PAIS - Programa 

Educacional de Resistência às Drogas.   

O projeto consiste num esforço cooperativo entre as famílias e a Polícia Militar em orientar e 

alertar pais e/ou responsáveis para o cuidado e vigilância ao uso abusivo de drogas, 

despertando-lhes a consciência para este problema e para violência. 

Moradia e Cidadania/ES apóia projeto social Primeira Orquestra de Viana 

A Coordenação Espírito Santo é parceira 

da Primeira Orquestra de Viana, que beneficia 

50 crianças e adolescentes e conta com o 

apoio dos colegas da Caixa Econômica 

Federal. 

 

Alunas do serviço social encerram atividades curriculares em projeto da Coordenação 

Piauí 

No dia 01 de abril de 2017 a ONG 

Moradia e Cidadania/PI realizou o 

encerramento do estágio curricular das alunas 

da FAPI – com a qual estabeleceu termo de 

convênio para cooperação técnica. Como 

resultado do compromisso, esforço e 

dedicação as estagiárias de Serviço Social 

(Sandra Albuquerque, Valéria Thaís e Vilani 

Vieira), as alunas apresentaram o projeto de 

intervenção “Trabalhando a Conscientização 

para o Comprometimento Familiar e 

Comunitário”.  

A Coordenação Piauí estabeleceu no campo de estágio uma relação de confiança e foi na 

prática que esta relação se concretizou e buscou soluções para as dificuldades encontradas. As 

estagiárias finalizaram com êxito o período de aprendizagem. A assistente social da 
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Coordenação PI Gersânia Mendes possibilitou a aproximação das estagiárias com a prática 

profissional, dando-lhes oportunidade para formação ética e envolvimento com a comunidade. 

Através de apoio dos colegas Caixa, Coordenação Paraná colabora com a Associação 

Família de Maria 

A ONG Moradia e Cidadania 

Paraná, em parceria com os empregados 

Caixa das agências Ecoville e Nova 

Orleans, colaboram com a Associação 

Família de Maria, situada no Bairro Jardim 

Gabineto em Curitiba/PR, no Projeto 

Alimentação. 

O projeto social atende crianças e 

adolescentes em situação de risco no 

contra turno escolar, oferecendo almoço, lanche da tarde e uma série de atividades, como: Balé, 

Capoeira, Futebol, Taikendo  e apoio nas lições de casa. 

Coordenação Ceará apóia a realização de aulas de judô 

A Moradia e Cidadania/CE iniciou as 

aulas de Judô no Projeto do Montese com 

a participação de 20 alunos. As aulas 

tiveram início no dia 05 de abril de 2017 e 

conta com a participação de moradores da 

comunidade. O projeto é parceiro da 

Coordenação Ceará. 

Projeto de dança apoiado pela Coordenação Ceará participa da abertura da XII Bienal do 

Livro 

A Moradia e Cidadania/CE marcou 

presença na XII Bienal do Livro através da 

apresentação do Grupo Arte Popular. A 

exposição aconteceu nos dias 21 e 22 de 

abril de 2017 no Centro de Convenções de 

Fortaleza. A ONG ainda recebeu doações 

de livros para a realização de oficinas com 

as crianças dos projetos atendidos, e 

aproveitou o espaço para brincadeiras e diversão entre os visitantes. 
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Coordenação Piauí participa da Calorada Solidária com o objetivo de unir esforços e 

revitalizar espaço para projetos 

Com o objetivo de revitalizar o espaço 

físico do Centro de Apoio à Criança e ao 

Adolescente Dra. Onesíma Nascimento (CACA), 

a Moradia e Cidadania/PI reuniu-se nos dias 05 e 

06 de maio de 2017 com coordenadores, 

professores e alunos do curso de Enfermagem e 

Arquitetura da Faculdade Estácio-CEUT. A ação 

“Calorada Solidária” visa unir esforços para melhorar a estrutura do CACA – local onde são 

realizados diversos projetos sociais. 

Além da limpeza das paredes com a pintura, os alunos orientados pelo professor de 

Arquitetura Danilo, interagiram com as crianças e desenvolveram oficina de desenho - tornando 

o ambiente mais alegre e aconchegante. A alegria das crianças era visível e todas sentiram-se 

acolhidas e valorizadas. 

Moradia e Cidadania/PE lança novo projeto cultural no Morro da Conceição: Coco Virado. 

Confira! 

É controverso dizer que o ritmo do coco 

nasceu em Pernambuco. Mas é correto afirmar 

que ele influenciou bastante as composições 

de grandes artistas pernambucanos como 

Chico Sciense, Alceu Valença, Dona Selma do 

Coco, entre outros. Pretendendo estimular 

essa fonte musical regional e conciliá-la à 

educação complementar de crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social da Zona Norte do Recife, a ONG Moradia e 

Cidadania/PE lançou, no mês de abril de 2017, o apoio ao projeto Coco Virado, liderado pelo 

Mestre Pinha Brasil, no Morro da Conceição, Casa Amarela. O projeto musical surgiu 

paralelamente aos ensaios do Maracatu Batuque Erê – outro projeto cultural, que também é 

apoiado pela organização dos empregados da Caixa – e hoje conta com 15 integrantes de 10 a 

17 anos. 

Moradia e Cidadania/AM participa do evento realizado pelo Poupançudos nas Escolas – 

projeto de educação financeira da Caixa 

Com o objetivo de despertar nas 

crianças e adolescentes o conceito 

básico de Educação Financeira e 

estimular o hábito de poupar, a Moradia 

e Cidadania Coordenação Amazonas 
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participou de toda articulação e realização do Projeto Poupançudo nas Escolas – desenvolvido 

pela Caixa Econômica Federal. A Escola Estadual José Carlos Mestrinho recebeu o projeto no 

dia 09 de maio de 2017 e beneficiou 35 crianças e adolescentes do 6º ano do Ensino 

Fundamental. Já no dia 10 de maio foi a vez da Escola Municipal Maria do Socorro Azevedo de 

Oliveira prestigiar a ação, onde beneficiou 155 crianças e adolescentes do 6º Ano do ensino 

Fundamental. Na oportunidade, houve a distribuição de 190 brindes para os participantes. 

Livro didático que será distribuído nas escolas, cita o projeto da Moradia e Cidadania/SC: Orquestra 

de Sons e Latas 

É com muita satisfação que a Moradia e Cidadania/SC divulga o 

livro didático que será distribuído para as escolas públicas de todo 

país, onde cita o projeto social Orquestra de Sons e Latas – 

desenvolvido pela Coordenação SC. Na obra, a autora Eliana Pougy 

destaca a importância da utilização de diferentes materiais e 

instrumentos para produzir variados sons. 

O livro da Editora Ápis Arte é direcionado ao 4° ano Ensino 

Fundamental e será destinado para alunos da rede pública e privada 

de todo país.   

Integrantes da Orquestra Sons e Latas, da Coordenação SC participam de programação especial 

  Dia 10 de junho de 2017 os 

integrantes do Projeto Orquestra de Sons e 

Latas - da Coordenação Santa Catarina, 

tiveram uma intensa agenda de arte e ciência 

na capital. O maestro e o cantor Zeca Baleiro, 

que esteve presente, possibilitaram uma linda 

interação junto aos alunos do Projeto 

Orquestra de Sons e Latas.  

Posteriormente, os alunos foram visitar o Museu do Lixo e em seguida, foi a vez de 

conhecer as exposições no Museu de Arte de Santa Catarina. Para finalizar o dia de arte e lazer, 

a equipe visitou também a Exposição de Dinossauros em tamanho real, com som e movimento 

de 12 espécies diferentes, somando 11 toneladas, com média de 06 metros. 

O projeto Orquestra de Sons e Latas é desenvolvido na Escola Municipal Faustina da Luz 

Patrício desde março de 2015 e já realizou mais de 20 apresentações em Santa Catarina. Em 

abril de 2017 iniciou na Escola Estadual Fábio Silva, ambas em Tubarão. Atualmente, o projeto 

beneficia 214 alunos entre o 1º e 9º ano.  O objetivo do Projeto Orquestra de Sons e Latas está 

pautado na promoção da cultura de paz, no fortalecimento de vínculos e a proteção social 

através de Oficinas de Musicalização, de Instrumentos Reciclados e as Oficinas de Yogaterapia 

Integrativa com viés biocêntrico. 
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Moradia e Cidadania/DF recebe estudantes do ensino médio do colégio ALUB 

  No dia 07 de maio de 2017 a Coordenação DF 

recebeu em sua sede um grupo de alunos do ensino 

médio do Colégio ALUB que cursam a matéria de 

Empreendedorismo. Instigados pela escola a 

iniciarem um projeto social, procuraram a ONG 

Moradia e Cidadania/DF para esclarecimentos a 

respeito do terceiro setor. 

     A assistente e a auxiliar administrativo Lilian 

Carvalho e Karolynne Cordeiro, recepcionaram os 

estudantes, apresentaram a ONG e esclareceram 

todas as dúvidas em relação à atuação da instituição e projetos apoiados pela ONG no DF. 

Indicada pela Coordenação DF, instituição parceira recebe a Oficina de Circo Social do 

espetáculo Pisando as Nuvens 

  Na manhã do dia 17 de junho de 2017 a 

Associação Atlética de Santa Maria (AASM) abriu as 

portas para a Oficina de Circo Social promovida pelo grupo 

panamenho La Tribu Performance e a fundação Scena 

Circo. A atividade foi uma parceria da produtora local com 

a ONG Moradia e Cidadania/DF que indicou um dos seus 

projetos apoiados para receber a oficina. 

Além da Dança Aérea com Tecido e de Acrobalance, o 

elenco de Pisando as Nuvens ofereceu uma oficina de 

Circo Social - que transformou a rotina das crianças 

atendidas pela AASM. A parceria também disponibilizará 

um ônibus que irá buscar as crianças que participaram dessa oficina para assistir o espetáculo 

no sábado, dia 24 de junho na Caixa Cultural Brasília, acompanhados dos pais e responsáveis. 

Coordenação Mato Grosso colabora com o evento organizado pelo Projeto Sonha Brasil 

A Moradia e Cidadania/MT apoiou 

o Projeto Sonha Brasil com um ônibus 

para transporte das meninas para o 

ginásio Dom Aquino, onde aconteceu 

a entrega dos quimonos. A Casa Ir. 

Faustina das Irmãs Beneditinas da 

Divina Providência, entidade sem fins 

lucrativos, acolhe 150 meninas de 06 

a 18 anos, moradoras do bairro Pedra 
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90. Os familiares das meninas recebem orientação e acompanhamento, no sentido de 

conscientização da relevante missão dos pais na educação dos filhos. 

Crianças do projeto da Moradia e Cidadania/SP participam do 9° Torneio de Inverno de 

Futsal 

Com o objetivo de promover a 

integração dos atletas da região, promovendo 

o esporte, a saúde e o bem estar dos 

participantes, a Moradia e Cidadania/SP 

marcou presença no 9° Torneio de Inverno de 

Futsal Feminino e Masculino, da Cidade 

Ademar e Pedreira. Participam 16 Instituições 

da região e no final além da premiação do esporte, teve premiação cultural, em desenho, 

redação e poesia. 

Os jogos aconteceram no período de 26 de junho a 28 de julho de 2017 e teve a participação 

das crianças do projeto de Iniciação Esportiva do espaço CDH Cecom durante o torneio. 

Coordenação Ceará viabiliza seminário sobre inteligência emocional 

A ONG Moradia e Cidadania/CE no período de 06 a 

15 de julho de 2017 o seminário sobre inteligência 

emocional, onde beneficiou moradores da comunidade 

Viva Gente, no Bairro Castelão. Cerca de 40 facilitadores 

participaram da ação, ministrada pelo colega aposentado 

Paulo César Jales. 

 

ONG Moradia e Cidadania/AM participa da inauguração da 1ª Escola Bilíngue de Língua 

Francesa do Amazonas 

A Moradia e Cidadania/AM participou da 

inauguração da Escola Bilíngue de Língua Francesa 

que aconteceu no dia 14 de julho de 2017, na Escola 

José Carlos Mestrinho, Bairro Crespo em Manaus/AM. 

O evento teve como objetivo inaugurar e apresentar a 

sociedade e as autoridades do estado do Amazonas a 

1ª Escola Bilíngue de Tempo Integral, comandada pelo 

Corpo de Bombeiros. A ONG Moradia e Cidadania é 

parceira da escola que atenderá 472 alunos. 
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Convite – Celebração de parceria entre Moradia e Cidadania/MG e Associação Brasileira 

de Cricket 

A Moradia e Cidadania/MG convida 

para a cerimônia de formalização de parceria 

com a Associação Brasileira de Cricket que 

aconteceu no dia 20/07/2017 às 09:30 horas 

no auditório da GIHAB/GIGOV, Rua Nico 

Duarte, 905 – Vila Cruz em Poços de Caldas. 

A parceria viabilizará a implementação do 

projeto “Cricket na Comunidade”, ação que já 

vem sendo desenvolvida desde o ano de 2011 com grande aceitação da população. 

O projeto tem como objetivo primordial o resgate de crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social agindo, por meio do esporte, no desenvolvimento pessoal, social e 

intelectual dos seus alunos e praticantes. A parceria viabilizará a implementação do projeto nas 

entidades: Lar Criança Feliz, PMJ Santa Maria; Casa do Caminho, PMJ Vila Cruz, Galpão das 

Artes com prospecção de novas comunidades para implementação, entre elas a do Parque 

Itamarati em Poços de Caldas, onde há dois grandes residenciais do Programa Minha Casa 

Minha Vida entregues pela CAIXA. 

Capoeira e Ginástica Laboral – Cultura e Cidadania 

O Projeto de Capoeira vem sendo desenvolvido 

desde o início da atividade da ONG Moradia e 

Cidadania em São Paulo, por tratar-se de atividade que 

tem grande aceitação, principalmente entre os  

adolescentes, atingindo o propósito de divulgar e 

praticar a cidadania através da educação, saúde e 

cultura. 

Na prática da capoeira são promovidos debates sobre ética e cidadania, de acordo com a 

faixa etária, propiciando o empoderamento e valorizando a transformação social. As etapas de 

desenvolvimento são marcadas através de batismo da capoeira e troca de cordão, realizados 

anualmente. Os capoeiristas participam frequentemente de apresentações em eventos na 

APCEF, APEA e na Caixa - o que valoriza o aprendizado.  

Dançando no Clube - APCEF Cidadã 

A Moradia e Cidadania/SP desenvolve o 

Projeto Dançando no Clube - uma parceria com 

a APCEF/SP que tem como objetivo a inclusão 

social de participantes a partir de 05 anos, em 

situação de vulnerabilidade social, nas 
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atividades de ballet clássico, jazz e street dance, de acordo com a idade e perfil. Pretende-se 

utilizar o conceito de educação cidadã para trabalhar a dança: tendo  como eixo principal o 

desenvolvimento da linguagem corporal através de atividades aplicadas e apresentação de 

várias coreografias durante o ano. Com isso, são desenvolvidos vários aspectos como: 

flexibilidade, relacionamento interpessoal, limites, noções espaciais, etc.  

As crianças atendidas pertencem ao bairro de Vila Joaniza, zona sul de São Paulo, 

extremamente carente e no entorno do clube dos empregados da Caixa. Ao todo foram 120 

beneficiados. 

Coordenação SP: Aulas de Futebol com Cidadania 

O projeto objetiva preencher o tempo 

ocioso das crianças de ambos os sexos (de 

07 a 12 anos) com a prática do futebol de 

campo, respeitando a individualidade 

biológica e o desenvolvimento da criança, 

propiciando assim a aprendizagem das 

habilidades com um caráter educativo, 

recreativo e esportivo bem como a 

construção de conhecimentos, de forma 

lúdica e prazerosa, utilizando o esporte como 

meio de socialização, interação e educação, desenvolvendo habilidades físicas, motoras, 

técnicas e táticas da prática do futebol. 

O projeto é desenvolvido na Praça Santa Luíza de Marillac, Jardim Guançã, São Paulo e 

atende crianças da comunidade do Violão e Entorno. A praça fica em frente ao espaço CDH 

Novo Norte, é um equipamento público da Prefeitura Municipal de São Paulo e essa é uma 

forma de apropriação do bem pela população local. Ao todo são 45 beneficiados. 

IASE – Instituto Santa Terezinha 

 

  A parceria com a ONG Moradia e 

Cidadania consiste no fornecimento de 

educador para Alfabetização, judô, 

informática e reforço escolar, voltada a 

crianças e adolescentes de  07 a 14 anos, 

que frequentam a escola pública e são 

inscritos no IASE para preenchimento do 

horário complementar, como forma de 

tira-los da rua e incrementar a formação escolar e como cidadãos. 
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A parceria existe desde 2015, os educadores atuam utilizando toda a estrutura do IASE e 

trabalham em conformidade com o conceito de educação Cidadã, em 2017 divulgando o ODS 

2030, conforme diretriz da coordenação São Paulo. Ao todo, são 60 beneficiários. 

Coordenação SP promove o ensino da língua espanhola   

O projeto tem o objetivo de 

promover a inclusão social e intercultural, 

turbinando o cérebro com o aprendizado da 

segunda língua e também melhorar o 

currículo, através do aprendizado e da 

prática da língua espanhola, permitindo uma 

comunicação autêntica e inovadora, no 

espanhol da Espanha e também do 

Mercosul. O curso tem a duração de 03 

semestres, e no encerramento, todos os 

beneficiários ganham certificado.  

Todas as comunidades em situação de 

extrema vulnerabilidade social, cuja renda 

familiar não ultrapassa 02 salários mínimos. 

Ao todo são 60 beneficiários. 

Coordenação SP promove educação através da Música 

O projeto objetiva a inclusão 

social através da educação musical, 

aliado ao desenvolvimento cultural, 

visando a formação do cidadão capaz de 

contribuir ativamente com as mudanças 

sócio culturais. O projeto desenvolve a 

percepção auditiva e a memória musical. 

Possibilita que os alunos aprendam a 

utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e comunicação musical. Trabalha a história e a 

cultura, diminuindo o tempo ocioso dos adolescentes e jovens e também atua na criação de 

vínculos. No total, são 30 beneficiários. 

 Desenvolvendo a Linguagem Corporal através da Dança 

O Projeto Desenvolvendo a 

Linguagem Corporal através da Dança tem 

como objetivo a inclusão social de 

participantes a partir de 05 anos até a terceira 

idade, em situação de vulnerabilidade social, 

nas atividades de alongamento feminino, 

ballet clássico, jazz, street dance e dança do 

ventre, de acordo com a idade e perfil.  
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Pretende-se, utilizando o conceito de educação cidadã, trabalhar com a dança tendo 

como eixo principal o desenvolvimento da linguagem corporal através de atividades aplicadas e 

apresentação de várias coreografias durante o ano, dessa forma desenvolvendo vários aspectos 

como: flexibilidade, auto estima, relacionamento interpessoal, limites, noções espaciais, etc. O 

projeto é feito em parceria com o IASE – Instituto Santa Terezinha, o Instituto do Samba e a 

Casa de Cultura de São Mateus. No total, foram 150 beneficiários. 

Coordenação SP: Judô, Condução e Disciplina 

O projeto tem o objetivo de transformação 

social, contribuindo para a conduta, disciplina e saúde 

de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, em especial as carentes e com 

dificuldades escolares, através do incentivo à prática 

desportiva do judô, resultando na formação de um 

cidadão crítico, com possibilidade de se tornar um 

profissional técnico e qualificado na área do judô.  

A Coordenação SP desenvolve o projeto oferecendo atividades para o aprendizado na 

iniciação do judô de forma recreativa e técnica, a concentração, resistência à frustração, auto-

estima, respeito e o equilíbrio psicomotor, sociabilidade, integração, espírito de liderança e 

autoconfiança. O objetivo é auxiliar comunidades atendidas em situação de extrema 

vulnerabilidade social, cuja renda familiar não ultrapassa 02 salários mínimos.  

Coordenação SP: Iniciação Esportiva APCEF Cidadã 

A Moradia e Cidadania/SP realiza o 

projeto tem o objetivo de promover a 

cidadania e saúde física de crianças, em 

situação de vulnerabilidade social, do bairro 

de Vila Joaniza, retirando-as das ruas no 

contra turno escolar, através de atividades 

físicas direcionadas em parceria com a 

APCEF-SP. São abordados conceitos 

básicos de regras esportivas nas 

modalidades: atletismo, corrida, handebol, 

basquetebol e futebol, desenvolvimento de trabalho em equipe, respeito mútuo e resistência à 

frustração. 

São atendidas crianças com idade de 07 a 12 anos, duas vezes por semana. Durante o ano, 

o projeto incentiva a participação em Festivais e Amistosos para a valorização do trabalho e 

elevação da auto-estima.        
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Natação no Verão APCEF Cidadã - Coordenação SP 

O projeto tem como objetivo a inclusão 

social de crianças de 07 a 12 anos em 

situação de vulnerabilidade social, 

moradores no bairro de Vila Joaniza, 

através do Curso de Natação, viabilizado 

nas piscinas do Clube dos Empregados da 

Caixa na APCEF-SP. Pretende-se que as 

crianças ao final do curso, cumpram 

pequenas distâncias sem o apoio de qualquer material, proporcionando a independência na 

piscina e a melhoria da habilidade aquática, inclusive com o aprendizado do salvamento. 

Aprendendo a Tomar Decisões com o Xadrez (APCEF CIDADÃ) – Coordenação São Paulo 

O projeto tem como objetivo demonstrar de 

forma teórica e prática a importância do xadrez, 

sua aplicação na atividade motora e 

consequentemente, demonstrar que em difíceis 

situações os aprendizes acostumam-se a pensar 

e a tomar suas próprias decisões. O público alvo 

são crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, separados por faixa etária. Pretende-se com este projeto, mostrar aos 

interessados, que o xadrez não é apenas um jogo comum, mas um método de firmamento 

intelectual e social do desenvolvimento humano, contribuindo assim, no aprendizado. Aos 

adultos e idosos, o projeto atua como possibilidade de turbinar o cérebro através de novos 

conhecimentos e desafios. 

A metodologia aplicada é o ensino da teoria e prática do xadrez por profissional que domina 

a prática e também pedagogia, para abordar o conteúdo da melhor forma, considerando a idade 

(infantil). Serão utilizados vídeos, dinâmicas, brincadeiras e jogos para que os conceitos sejam 

firmados, até que se chegue ao jogo de xadrez. 

Projeto Inglês – Moradia e Cidadania/SP 

O projeto de inglês básico tem o 

objetivo de promover a inclusão social e 

intercultural para pessoas acima de 11 

anos, turbinando o cérebro com o 

aprendizado da segunda língua, para 

incrementar o currículo através do 

aprendizado e da prática da língua 

inglesa, estimulando-os a produção de 

frases e diálogos. 
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O curso é realizado em quatro semestres (2 anos), sendo básicos I, II, III e IV. Ao final do 

básico I o participante estará apto a realizar perguntas e fornecer respostas no presente. Ao final 

do básico II o participante estará apto a falar, escrever, perguntar e responder sobre questões 

familiares, descrições físicas e de personalidade. Ao final do básico III o participante estará apto 

a comunicações no presente imediato e também no passado conscientes de todo o aprendizado. 

Ao final do básico IV o participante estará realmente livre para se comunicar no presente, 

passado e futuro, utilizando uma gama enorme de verbos e vocabulários, construídos ao longo 

dos quatro semestres. 

Coordenação Piauí estabelece parceria com a Rede Pense Piauí através do Projeto CACA 

No dia 31 de agosto de 2017 reuniram-se 

membros da Rede Pense Piauí (RPP), ONG 

Moradia e Cidadania/PI e o professor Rangel 

do Instituto Dom Barreto, para discutir a 

participação e apoio da RPP para o Projeto 

Meu Primeiro Emprego. Na oportunidade, ficou 

decidido que a Rede Pense Piauí irá apoiar o 

projeto - visto que esta é a 2ª edição do 

treinamento e a primeira a ser custeada pela 

RPP, desenvolvida Centro de Apoio à Criança e 

ao Adolescente - CACA. 

O objetivo do treinamento é oportunizar, capacitar e preparar o jovem para o mercado de 

trabalho. A ação aconteceu durante todo sábado dia 09 de setembro de 2017 e ao final, os 

jovens receberam certificado, carta de referência, cadastro CIEE, e ainda participaram de 

entrevista prévia. 

Moradia e Cidadania/PI marca presença na VII Gincana do CACA. Confira as atrações! 

No dia 16 de setembro de 2017 

aconteceu a VII Gincana do CACA - Centro de 

Apoio à Criança e ao Adolescente. O evento teve 

como objetivo promover a socialização de 

saberes de forma lúdica, promovendo a interação 

social e promoção da cidadania; integrar os 

beneficiados e seus familiares, monitores do 

projeto e despertar o espírito de competição de 

maneira sadia.  

 

Biblioteca instalada na Escola de Circo 

recebe doação de livros através da 
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parceria com a Moradia e Cidadania/GO 

A Moradia e Cidadania/GO através da parceria com o projeto Biblioteca Cantinho da 

Leitura e do Programa Eu Faço Cultura, viabilizou a renovação do acervo da biblioteca instalada 

na Escola de Circo Laheto. Foram doados 168 livros literários, com o objetivo de melhoria da 

qualidade da leitura e da interpretação de crianças/adolescentes. 

Realizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, o programa “Eu Faço Cultura” 

consiste em uma plataforma virtual que promove a distribuição gratuita, por todo o país, de 

benefícios culturais às pessoas de baixa renda. 

Em parceria com o Curso de Odontologia da Universidade Positivo, Coordenação PR realiza 

ação sobre higiene bucal 

Coordenação SP marca presença na 1ª Simultânea do Projeto Aprendendo a Tomar 

Decisões com o Xadrez 

A Moradia e Cidadania/SP 

acompanhou a 1ª Simultânea do 

Projeto Aprendendo a Tomar 

Decisões com o Xadrez, realizado no 

Clube da APCEF no dia 21 de outubro 

de 2017. Participaram do evento: 

APCEF/SP – Departamento de 

Esportes, ONG Moradia e Cidadania/SP, a pedagoga Helga Sampaio (responsável pelo projeto), 

enxadristas Paulo César, Valmir Gongora, José Fernando, Wagner e o mestre Dirk Dagobert 

Van Riemsdijk. O evento teve como objetivo a valorização do aprendizado até o momento e 

experimentação da jogada simultânea com enxadristas da APCEF/SP. A simultânea foi de 12 X 

1: 08 crianças do projeto e quatro enxadristas experientes contra o experiente mestre Dirk, que 

venceu a todos. 

Joinville recebe a Orquestra de Sons e Latas, projeto da Moradia e Cidadania/SC 

Os integrantes da Orquestra de Sons 

e Latas Fábio Silva participaram no dia 22 de 

outubro de 2017 da 6ª Mostra Arte para Todos 

que aconteceu no Teatro Juarez Machado a 

partir das 17h. O Projeto Orquestra de Sons e 

Latas é desenvolvido pela Moradia e 

Cidadania/SC desde 2015 na Escola 

Municipal Faustina da Luz Patrício, e em maio de 2017 iniciou suas atividades também na 

Escola Estadual Fábio Silva. 

O projeto social é realizado com o patrocínio do CMDCA de Tubarão e já beneficiou 208 

alunos entre o primeiro e nono ano. 
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Projeto Lutando pela Cidadania – Moradia e Cidadania/RO 

O projeto social oferece aulas de 

Taekwondo para crianças e adolescentes que 

se encontram em estado de vulnerabilidade 

social. Implantando em dois locais estratégicos 

da cidade de Porto Velho. O objetivo é 

incentivar a cidadania através do esporte, 

oferecendo oportunidade de aprendizado e 

formação de atletas, atualmente cada unidade 

atende mais de 80 crianças e adolescentes. 

Nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2017 aconteceu no Porto Velho Shopping um 

Campeonato de Taekwondo, onde os atletas do projeto se apresentaram e conquistaram 12 

medalhas, nos deixando orgulhosos do trabalho realizado. 

Bate papo descontraído com o Coordenador AM marca Dia das Crianças na Escola José 

Carlos Mestrinho 

O coordenador da Moradia e 

Cidadania/AM Osmar Pantoja visitou os alunos da 

Escola José Carlos Mestrinho, localizada no 

bairro Crespo zona Centro Sul, Amazonas. A 

visita aconteceu no dia 17 de outubro de 2017 e 

teve como objetivo uma conversa descontraída 

com os alunos, além de presenteá-los com jogos 

educativos. Durante o bate papo, Osmar destacou a importância de cuidar dos livros doados 

pela Coordenação AM no início de 2017 aos estudantes, além de explicar como o estudo fará 

diferença na vida profissional de todos futuramente. 

Projeto Expresso Cidadania – Coordenação Rondônia 

O projeto social realizado pela Moradia e 

Cidadania/RO oferece aulas de futebol para crianças 

e adolescentes (7 a 13 anos) que se encontram em 

estado de vulnerabilidade social. Foi implantado em 

dois locais na cidade de Porto Velho, um no bairro 

Aponiã e o outro na APCEF-RO, locais onde há um 

grande número de crianças e adolescentes que necessitam de atividades sociais. O esporte é 

fundamental para um crescimento saudável, tanto física quanto psicologicamente, portanto os 

beneficiários não só aprendem a praticar o esporte, como também a serem cidadãos. Cada 

unidade atende de 50 a 60 crianças e adolescentes. 
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Moradia e Cidadania/RO desenvolve o Projeto Navegador 

O Projeto Navegador tem por objetivo oferecer reforço 

escolar para crianças da Zona Leste de Porto Velho/RO, 

que estão matriculadas no Ensino Fundamental e 

possuem dificuldades de aprendizado. Atualmente, são 

atendidas 60 crianças no bairro Jardim Santana e entorno, 

divididas em turmas de 10 alunos cada, para que as 

necessidades individuais de cada criança sejam 

exploradas e que elas consigam uma melhora significativa 

em seu aprendizado - além de promover igualdade, 

oportunidades futuras no mercado de trabalho, autoestima e confiança. 

O Projeto Navegador é desenvolvido pela Moradia e Cidadania/RO e já está em sua 

segunda fase, repleta de resultados gratificantes. A melhora no aprendizado das crianças foi 

nítida, segundo os pais e professores. 

Projeto Brincar sem Limites – Coordenação Rondônia 

O Projeto da Casa Família Rosetta 

é apoiado pela ONG Moradia e 

Cidadania/RO e trata da implantação de 

um espaço de psicomotricidade, para que 

crianças com paralisia cerebral possam 

usufruir de forma gratuita de um parque 

sensorial ao ar livre, onde poderão realizar 

atividades interativas, auxiliando na 

melhora de seu desenvolvimento e 

qualidade de vida. O parque tem capacidade de atender a 50 crianças da instituição, podendo 

ampliar para mais 20 crianças beneficiadas. 

A inauguração do parque no dia 11 de outubro de 2017 e contou com a presença dos 

representantes da ONG Moradia e Cidadania/RO e também da Fundação André e Lúcia Maggi - 

que apoiaram a Casa Família Rosetta na realização do projeto. 

 

Coordenação Piauí contribui para a realização da oficina Trabalhando as Relações 

Interpessoais no CACA 

No dia 10 de novembro de 2017 a 

Moradia e Cidadania/PI realizou no Centro de 

Apoio à Criança e ao Adolescente Dra. 

Onésima Nascimento mais uma ação do 
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projeto de intervenção da estagiária de Serviço Social, Érica Karoline Faculdade FAEPI - estágio 

curricular através de termo de Cooperação Técnica com a Coordenação Piauí. Com a temática 

"Trabalhando as Relações Interpessoais no CACA",  a oficina foi desenvolvida com êxito, e a 

equipe do CACA participou ativamente de todas as propostas.   

Esta ação teve como objetivo aprimorar as habilidades de comunicação dos participantes, 

enfatizando a comunicação verbal e a não verbal, como condições que favorecem as relações 

humanas. Desenvolver nos participantes a importante competência de dar e receber feedback de 

modo assertivo no ambientes de trabalho, identificar, analisar e fornecer ferramentas que 

possibilitem trabalhar as situações de divergências e conflitos eliminando tensões e gerando 

empatia para o êxito e harmonia nos relacionamentos. A ação foi muito positiva, finalizada com 

lanche especial oferecido pela estagiária. 

Coordenação SP realiza encerramento do Projeto de Judô e comemora as conquistas de 

2017 

Aconteceu no dia 28 de novembro de 2017 o encerramento do Projeto de Judô 2017, 

realizado pela Coordenação São Paulo em parceria 

com o Instituto IASE Santa Terezinha. Neste dia, as 

crianças participaram da troca de faixa de judô.  O 

projeto oferece aulas de judô para as crianças 

atendidas no IASE. Em 2017, os judocas tiveram 

oportunidade de participar do Festival de Judô da 

LPLA e da Copa Open de Judô. 

Oficina de Desenho realizada pela Coordenação RN beneficia comunidade local 

No decorrer do mês de novembro de 2017, a 

Moradia e Cidadania/RN realizou a Oficina de Desenho 

de Renda de Bilro, na Vila de Ponta Negra, Natal/RN. A 

iniciativa beneficiou 11 moradores da comunidade local 

e contou com a parceria das rendeiras da Vila de Ponta 

Negra. 

 

Projeto Lixo Zero na Escola conta com a parceria da Coordenação Amazonas. Confira! 

A Moradia e Cidadania Amazonas é parceira 

do Projeto Lixo Zero na Escola, que tem por objetivo 

despertar nos alunos a consciência do descarte 

correto do lixo, além do reaproveitamento de 

diversos materiais que são descartados e que 



27 
 

podem ser usados na confecção de instrumentos didáticos para aprimorar as aulas. 

A ação ocorre no período de 07 de novembro a 11 de dezembro de 2017, na Escola José 

Carlos Mestrinho no Bairro Crespo, em Manaus. Cerca de 460 alunos participam de aulas 

teóricas e palestras com exposições. 

Moradia e Cidadania/SP oferece palestra sobre Prevenção de Doenças Transmissíveis e 

beneficia alunas de projeto 

A Coordenação São Paulo organizou a 

palestra com tema Prevenção de Doenças 

Transmissíveis para 25 mulheres do Curso 

de Manicure e Pedicure, realizado no Espaço 

CDH São Mateus, Rua Aureliano da Silva 

Arruda 345 – São Mateus/SP. O evento 

aconteceu no dia 13 de novembro de 2017 e 

teve como objetivo orientar e esclarecer às 

alunas quanto aos cuidados na realização das atividades, a fim de prevenir a hepatite e outras 

doenças transmissíveis. Foram realizadas duas palestras proferidas por agentes de saúde do 

CTA São Mateus (Centro de Terapias Alternativas). 

Projeto apoiado pela Coordenação Piauí encanta empregados Caixa através de 

apresentação musical 

Na tarde do dia 07 de dezembro de 

2017 através da Visita da Cidadania, a 

Superintendência da Caixa e a Agência 

Areolino de Abreu contemplaram a música 

e a voz das crianças e dos adolescentes do 

Centro de Apoio à Crianças e Adolescentes 

(CACA), projeto apoiado pela ONG Moradia 

e Cidadania/PI.  As crianças demonstraram através da música um pouco do que aprendem no 

projeto, e a gratidão pelo apoio e contribuição dos empregados Caixa para a sustentabilidade 

das ações/atividades do projeto social. 

Projeto Música Enriquecendo Vidas: Violão e Canto 2017 – Coordenação Mato Grosso do 

Sul 

A Coordenação Mato Grosso do Sul é parceira do 

Projeto Música Enriquecendo Vidas – Violão 2017 (matutino e 

vespertino) e do Projeto Música enriquecendo Vidas – Canto 

2017 (turma: noturno). As aulas visam construir por meio da 

música, atitudes de responsabilidade, trabalho em equipe, 

respeito mútuo, valores importantes para a vida em 
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comunidade bem como atuar indiretamente na realidade dos jovens do bairro orientando o 

desenvolvimento da cidadania e prevenindo desvios de conduta. 

Os projetos foram desenvolvidos durante o ano de 2017 nas instalações do Instituto 

Guataverá de Apoio Sociocultural. A iniciativa conta ainda com a parceria da professora 

musicista Cláudia Martinez Bedoya e da presidente do Guataverá, Ester Cardoso.  

Projeto parceiro da Coordenação PI realiza evento especial com apresentações e roda de 

conversa  

No dia 02 de dezembro de 2017 

a Moradia e Cidadania/PI participou da 

apresentação do Projeto de Intervenção 

da estagiária de serviço social Érica 

Karoline (Faculdade FAEPI), realizada 

no Centro de Apoio à Criança e ao 

Adolescente (CACA). Além das ações 

desenvolvidas e vivenciadas no 

decorrer do estágio, o evento contou 

com a valiosa contribuição do Educador 

Social Francisco José (CREAS Leste), 

que desenvolveu uma roda da conversa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Moradia e Cidadania/SP realiza encerramento do Projeto Xadrez – 2017 

Aconteceu no dia 16 de 

dezembro de 2017 o encerramento do 

Projeto Xadrez 2017, desenvolvido pela 

Moradia e Cidadania/SP em parceria 

com a APCEF-SP. O evento aconteceu 

no Clube dos Empregados Caixa e a 

programação especial envolveu café da 

manhã, apresentação de vídeo dos 

momentos de 2017, jogadas simultâneas e individuais, almoço, mais jogos e sorteio de brindes. 

O evento teve como objetivo comemorar com os alunos o sucesso e o aprendizado do ano, 

interando-os uma vez mais com os enxadristas que representam a APCEF nos jogos Estaduais. 

Encerramento do Projeto Judô 2017 – Troca de Faixa Espaço CDH Novo Norte, parceiro da 

Coordenação SP 

A Moradia e Cidadania/SP participou do 

ritual de troca de faixa dos alunos do Projeto 

de Judô, realizado no Espaço CDH Novo 
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Norte. O evento aconteceu no dia 08 de dezembro de 2017 e teve como objetivo demonstrar a 

evolução do aluno no decorrer das aulas. No evento, foram certificados dois projetos sociais: 

ONG Moradia e Cidadania/SP e Associação Cultural e Desportiva Tucuruvi. 

 

Projetos de Inclusão Digital 

Projeto apoiado pela Coordenação SP certifica alunos do Curso de Informática 

A Coordenação SP certificou sete 

alunos atendidos no Projeto IASE através 

do Curso de Informática, na Vila Sabrina 

em São Paulo. O evento aconteceu no 

dia 20 de abril de 2017 e contou com a 

presença dos representantes da Moradia 

e Cidadania/SP e do instituto, Terezinha. 

O curso teve como objetivo 

contribuir para o desenvolvimento das habilidades técnicas básicas de informática para cerca de 

40 crianças e adolescentes que frequentam o Instituto Iase – Santa Terezinha, parceiro da ONG 

na zona norte de SP. 

Coordenação Ceará oferece Curso de Informática para jovens da comunidade 

A Moradia e Cidadania/CE iniciou 

no dia 03 de abril de 2017 o Curso de 

Informática e Hardware no bairro 

Mondubim. As aulas acontecem de 

segunda a sexta feira no contra turno 

escolar e conta com a participação de 25 

jovens da comunidade. 

Curso de Informática apoiado pela Coordenação PR beneficia comunidade local 

 A Coordenação Estadual do Paraná 

promove a inclusão digital para comunidades 

de baixa renda e situação de vulnerabilidade 

na região metropolitana de Curitiba, 

beneficiando jovens e adultos que buscam 

uma colocação no mercado de trabalho. 

O projeto está com novas turmas para o 

curso de informática básica, sendo realizado 
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na Associação de Moradores do Jardim Independência no município de São José dos 

Pinhais/PR, com turmas de segunda a quinta-feira, utilizando equipamentos reaproveitados que 

foram doados pelo Instituto Miguel e Cecília, entidade parceira que atua no desenvolvimento do 

projeto. 

Através de parceria, projeto da Coordenação Piauí será beneficiada com o Projeto Abrindo 

Horizontes 

O Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Dra. Onésima Nascimento (CACA), projeto apoiado 

pela Coordenação Piauí será beneficiado com o 

Projeto Abrindo Horizontes – através da parceria com a 

Faculdade Estácio – Ceut. O projeto foi criado pelo 

Curso de Ciência da Computação e nasceu do anseio 

de viabilizar para população formas que possibilitem à 

socialização de conhecimentos na área da 

computação. "O projeto oportunizará aos participantes 

o desenvolvimento integral de suas habilidades, 

proporcionando o aumentando de suas perspectivas 

para o futuro além de criar estímulos para que os 

conhecimentos técnicos e profissionais, na área de 

computação, sejam por eles assimilados”, afirma o Prof 

Harilton da Silva Araújo, coordenador do Curso de Ciência da Computação. 

Coordenação Minas Gerais inicia Projeto de Formação Digital para jovens. Confira! 

A Moradia e Cidadania/MG deu início no 

dia 07 de julho de 2017 ao projeto de formação 

digital para jovens que são atendidas pela 

Colméia. O objetivo é oferecer uma alternativa de 

formação e socialização para as jovens, que 

promova seu crescimento pessoal com vivências 

que proporcionem desenvolvimento de suas 

competências vocacionais e laborais através de oficinas técnicas utilizando as ferramentas 

digitais com foco na criatividade empreendedora. 

A formação ocorrerá em forma de oficinas, uma vez por semana com duração de duas 

horas cada, até o mês de dezembro/2017. A Coordenação MG oferecerá em seu laboratório: 

equipamentos, lanche e os profissionais necessários para que as oficinas ocorram. 
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Coordenação RS colabora com a inauguração da Sala Digital da Escola Estadual José 

Generosi 

Com alegria, divulgamos as fotos da 

Inauguração da Sala Digital da Escola Estadual 

José Generosi, construída com o apoio da 

nossa ONG Moradia e Cidadania/RS, que 

aconteceu ontem, dia 20 de julho de 2017. 

Através da colega Carmen Schuler do PAB 

Justiça do Trabalho e da servidora da Justiça do 

Trabalho de Caxias do Sul, Denise Bampi 

tivemos o privilégio de conhecer esse pessoal 

guerreiro que transformou a Escola José Generosi – junto com os pais, alunos e professores 

num lugar cheio de vida, alegria e esperança. Foi em clima de muita alegria que pais, alunos, 

professores e amigos da escola festejaram a reabertura da Cozinha Escolar, Laboratório de 

Ciências e Informática e inauguração do refeitório. 

A preocupação com a educação, com o afeto e o resgate das relações de comunidade, 

no sentido real dessa palavra forte é percebida nas visitas, nas conversas e na transformação do 

espaço. A Coordenação RS deseja compartilhar essa alegria e agradecer a todos associados da 

ONG Moradia e Cidadania que transformam sonhos em realidade! 

Coordenação SP: Projeto Inclusão Digital – APCEF Cidadã 

O projeto é uma parceria com da 

Moradia e Cidadania/SP com a APCEF/SP 

e visa desenvolver diversas habilidades 

com o uso do computador, contribuindo 

com a educação do participante, separado 

por faixa etária, estimulando o 

aprendizado, contemplando as diversas 

áreas do conhecimento de forma 

interdisciplinar para crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social. O 

projeto aborda de forma prática e dinâmica, conhecimentos de software, hardware, editor de 

texto, paint, excel, internet, redes sociais, power point e word. 

O curso tem a duração de dois semestres, ao fim do qual, se houver recurso, serão 

atendidos novos participantes. Todos os atendidos pertencem à comunidade de Vila Joaniza, no 

entorno do clube dos empregados da Caixa, atendidos no espaço CDH APCEF. 

Em parceria com a Caixa Econômica, Coordenação MT certifica alunos do Curso de 

Informática 

A Moradia e Cidadania/MT em parceria 

com a Caixa Econômica Federal certificou no dia 
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06 de outubro de 2017 os alunos que concluíram o Curso de Informática - módulo básico e 

avançado. O Projeto Educação Digital tem como objetivo promover a inclusão social através do 

acesso à internet e cursos de informática para a capacitação de jovens e adultos.   

Coordenação São Paulo certifica alunos do Projeto Inclusão Digital 2017 – CDH São 

Mateus 

 A Moradia e Cidadania/SP certificou 18 

alunos do Projeto Inclusão Digital durante o 

encerramento do curso, realizado no dia 27 de 

novembro de 2017 no Espaço CDH São Mateus 

– SP. O projeto tem o objetivo de incluir 

digitalmente crianças, adolescentes e adultos, 

melhorando assim a auto-estima, o acesso ao 

mundo digital e preparação para o mercado do 

trabalho. 

O projeto social foi desenvolvido pela Coordenação SP durante o ano e qualificou três 

turmas separadas por faixa etária. 

Projeto social parceiro da Coordenação Goiás certifica alunos do Curso de Educação 

Digital 

No último dia 08 de dezembro de 2017, foi 

realizada a entrega do certificado de conclusão do 

Curso de Informática Básica. O evento foi 

realizado na Escola Pedro de Camargo no Jardim 

Itaipu e reuniu alunos, professores e familiares. 

Foram certificados 15 alunos do Projeto 

Aprendendo para a Vida com o diploma da 

Educação Digital, sendo 05 do curso básico de 

informática e 10 da oficina digital. 

O projeto está à disposição de toda comunidade. O objetivo da parceria é criar oportunidade 

de qualificação profissional e que incluir as pessoas no mundo digital. 

 

Geração de Trabalho e renda e Qualificação 

Profissionalizante 

1. Geração de trabalho e renda 
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Projeto Educação Infantil e Inclusão Social - Centro Social Satélite 

  Atendimento a 120 famílias com 

filhos com idade de 03 a 05 anos e 06 

meses, residentes no bairro São João e 

entorno que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social, dando lhes 

oportunidade de vivência inter 

geracionais através de oficinas sócio 

educativas, e culturais, de reflexão e 

convivência, visando o fortalecimento dos 

vínculos familiares, comunitários. 

   O projeto oferece formação 

profissionalizante e curso de informática 

para as famílias atendidas, visando à 

inclusão das mesmas no mercado de trabalho e melhoria na renda familiar, bem como acesso a 

outros serviços da rede sócio assistencial e demais políticas públicas, mediante articulação e 

encaminhamentos ao CRAS e CREAS do território. 

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. 

Coordenação ES: Projeto Promovendo Oportunidades 

A Moradia e Cidadania/ES em 

parceria com a Obra Social Gabriel 

Delanne desenvolve o Projeto Promover 

Oportunidades, em Novo Horizonte - 

Cariacica/ES.  

O projeto de Cozinha Comunitária 

tem como objetivo promover a inclusão 

social através de cursos de culinária, que 

irá capacitar mães em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de gerar trabalho e renda. 
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A ação beneficia famílias de baixa renda com dificuldades de conseguir emprego formal por 

conta da falta de qualificação e baixa escolaridade, além de completarem o benefício com 

programas sociais do Governo.  

Em parceria com a Caixa, Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Doce Caseiro 

A ONG Moradia e Cidadania/MT 

em parceria com a Caixa Econômica 

realizou o Curso de Doce Caseiro, no 

período de 06 a 09 de fevereiro de 2017, 

onde beneficiou onze prestadores de 

serviço. 

     Vender doce caseiro é uma forma 

comprovada e eficiente de aumentar a renda mensal. O mercado de festas e eventos possui 

uma demanda muito alta para fornecedores de doce caseiro – o que aumenta a oportunidade de 

trabalho e mão de obra.   

Moradia e Cidadania/PE doa guarda-sóis personalizados com o objetivo de gerar renda 

O barraqueiro e comerciante 

Gilson Alves, 41, teve motivos para 

sorrir no dia 09 de fevereiro de 2017. 

Na ocasião, ele recebeu da ONG 

Moradia e Cidadania - Coordenação 

Pernambuco, 20 guarda-sóis grandes 

personalizados com a nova logo: 

“Barraca do Gilson”. Isto só foi 

possível porque o associado da ONG 

João Carlos, sensibilizado com as condições precárias do ambulante, que estava prejudicando o 

seu sustento, solicitou o apoio da Moradia e Cidadania.  Ao receber o apoio o ambulante 

comemorou: “Para mim vai mudar tudo”, falou Gilson.  

Através de parceria, Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Doce Caseiro. Confira! 

  A Moradia e Cidadania/MT 

em parceria com a Associação de 

Mulheres do Bairro Novo Paraíso II, 

realizou no período de 06 a 09 de 

março de 2017 o Curso de Doce 

Caseiro, onde beneficiou 18 pessoas 

da comunidade. 

     No atual cenário econômico do 

país, muitas pessoas procuram utilizar suas horas vagas fazendo doces para vender e 
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complementar a renda mensal. Vender doce caseiro tem inúmeras vantagens, como: baixo 

investimento inicial, possibilidade de trabalhar em casa, receitas fáceis e produto de fácil 

aceitação. 

Mulheres e transexuais dependentes químicas participam de oficinas de artesanato 

apoiadas pela ONG Moradia e Cidadania/PE 

A ONG Moradia e Cidadania/PE 

colaborou com a ressocialização das mulheres e 

transexuais do Centro de Acolhimento Intensivo 

Mulher, situado no bairro Sítio dos Pintos, Recife 

– PE, apoiando as oficinas de criação de 

bijuterias e adereços de cabeças, realizadas no 

dia 17 de março de 2017.   

     As atividades envolveram 20 acolhidas do 

Centro de Acolhimento e foram ministradas pelas artesãs do projeto Semeando Futuro – projeto 

de artesanato, apoiado pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE), que trabalha com a 

Economia Solidária. O objetivo da ação foi promover uma capacitação profissional que venha 

servi-las ao final do tratamento. Todos os materiais usados foram patrocinados pela 

Coordenação PE. Ao concluírem as oficinas as participantes foram agraciadas com certificados 

de participação. 

 

 

 

Curso de Doce Caseiro realizado pela Moradia e Cidadania/MT beneficia mulheres da 

comunidade 

     A Moradia e Cidadania/MT em 

parceria com a Creche Menino Jesus, 

realizou o curso de Doce Caseiro no 

período de 20 a 23 de março de 2017. 

Foram beneficiadas 19 mulheres com a 

oficina que proporcionou 

conhecimento, independência 

financeira, auto-estima, e auxílio com 

as despesas familiares através da 

produção dos quitutes em casa. 
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Oficina de Ovos de Páscoa realizada pela Coordenação São Paulo beneficia comunidade 

local 

Em parceria com a APCEF-SP a Moradia e 

Cidadania/SP realizou no dia 24 de março de 

2017 a Oficina de Ovos de Páscoa conduzida 

pela culinarista Luciana Mattos. Foram 

beneficiadas 30 mulheres da comunidade. A 

oficina teve como objetivo capacitá-las para 

geração de renda com a confecção de ovos de 

páscoa, noções de embalagem, precificação e mercado. 

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.  

Curso de Doce Caseiro organizado pela Moradia e Cidadania/MT beneficia comunidade 

   A Coordenação Mato Grosso em 

parceria com o Clube de Mães Raio de Sol 

realizou o Curso de Doce Caseiro, no período 

de 03 a 06 de abril de 2017, onde beneficiou 25 

mulheres da comunidade. 

A produção de doces caseiros é uma 

excelente oportunidade para pessoas que buscam driblar a crise econômica enfrentada pelo 

país, além de ser uma maneira de complementar a renda para as despesas mensais. 

Curso de Doce Caseiro organizado pela Moradia e Cidadania/MT beneficia mulheres da 

comunidade 

A Moradia e Cidadania/MT em 

parceria com a Associação Grupo 

Fraterno Joanna de Ângelis, realizou o 

Curso de Doce Caseiro no período de 17 

a 20 de abril de 2017. Foram 

beneficiadas 18 mulheres da 

comunidade Bela Vista. Atualmente, a 
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produção de doces caseiros é uma excelente opção para complementar a renda mensal da 

família, e ajudar nas despesas domésticas. 

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. 

 

 

 

Projeto social da Coordenação ES transforma a vida de mulheres em situação de 

vulnerabilidade social 

Dez alunas estão participando do Curso de Culinária, ministrado pelo Sesi/Senai, projeto 

social da ONG Moradia e Cidadania/ES em parceria com a Obra Social Gabriel Delanne. O 

curso de capacitação em cozinha engloba os ensinos prático e teórico, e consiste em ensinar 

produzir alfajor, delícias de padaria como: sonho, lua de mel, pão de mel, cup cake e trouxinhas 

com recheios diferenciados. As aulas começaram em 17 de abril e terminarão no dia 24 de abril 

de 2017.  

O projeto é voltado para mulheres de baixa renda da comunidade de Novo Horizonte, 

Cariacica/ES. A ação tem como objetivo oportunizar para o mercado de trabalho, aprimorar as 

habilidades técnicas das alunas na cozinha, assim como o desenvolvimento pessoal, através de 

aulas de cidadania e habilidades básicas. 

Coordenação SP realiza Oficina de Bonecas de Pano através do Projeto CDH Novo Norte 

A Moradia e Cidadania/SP através 

do projeto CDH Novo Norte realizou a 

Oficina de Bonecas de Pano, com o 

objetivo de oferecer as participantes 

passem a gerar renda com a confecção, 

divulgação e venda das bonecas. As 

oficinas beneficiam 24 pessoas e 

acontecem às quintas feiras, o dia 

inteiro. Em 2017 já foram trabalhados: Boneca Batata, Caneta, Bolsa e Boneca Cofre, sendo que 

a última boneca é para adultos, pois o cofre é feito de garrafas de vidro recicladas, trabalhando 

também o conceito de sustentabilidade. 
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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. 

A oficina teve como instrutora Lucimar Leocádio e contou com 

a participação de dez participantes. Durante as aulas, foi 

enfatizada a importância do destino correto dos resíduos sólidos e 

várias possibilidades de reaproveitamento de materiais, em 

especial o plástico e o vidro. 

Coordenação RN oferece Oficina de Peso de Porta beneficia moradoras da comunidade 

A Moradia e Cidadania/RN realizou a Oficina de 

Confecção de Peso de Porta e beneficiou 10 

participantes. As aulas aconteceram na comunidade 

Conjunto dos Ipês, em São Gonçalo do Amarante e 

proporcionou conhecimento e oportunidade de geração 

de trabalho e renda. As alunas confeccionaram peso de 

porta modelo gata – que contou com as dicas da 

instrutora Maria Aurenita Ramos. 

Moradia e Cidadania/GO promove Curso de Costureiro Industrial através do Projeto CIDES 

Buritis 

     A Coordenação Goiás iniciou no mês de 

março de 2017 uma nova turma do Curso 

de Costureiro Industrial, oferecido pela 

Moradia e Cidadania/GO no projeto CIDES 

Buritis. O projeto possibilita a capacitação 

profissional para a geração de renda das 

famílias de baixa renda do município de 

Aparecida de Goiânia e Goiânia. 

     Por meio dos diversos cursos profissionalizantes no ramo de confecção, pessoas poderão ser 

preparadas para suprir a carência do mercado, permitindo melhorar a renda, as condições de 

vida e dignidade de suas famílias. 
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     Esse projeto está localizado no Jardim Buritis, em Aparecida de Goiânia/GO, sendo uma 

realização da Moradia e Cidadania/GO em parceria com a Pedreira Izaíra, CAIXA, SENAI e 

outras instituições.  

Oficina de Flores em EVA organizada pela Moradia e Cidadania/RN beneficia comunidade 

 

A Coordenação Rio Grande do Norte realizou a 

Oficina de Flores em EVA onde beneficiou DEZ 

moradoras da comunidade de Neópolis, no condomínio 

Cidade Verde em Natal/RN. A oficina contou com dicas 

e orientações de Lucimar Leocádio da Silva. 

 

Moradia e Cidadania/TO realiza exposição de artesanato em Palmas 

Aconteceu no dia 12 de novembro de 

2016, no prédio da Superintendência Regional 

da CAIXA, uma exposição de artesanato 

organizada pela Moradia e Cidadania 

Tocantins. A mostra faz parte do projeto 

Espaço Cidadão, que tem como objetivo 

capacitar e incentivar a geração de renda para 

famílias de baixa renda. Esta ação é uma estratégia de apoio a comercialização dos produtos 

oriundos de grupos e associações apoiados pela instituição. 

Moradia e Cidadania/PA proporciona treinamento sobre a qualidade da alimentação para 

entidades sociais 

No dia 06 de maio de 2017 aconteceu o segundo 

treinamento com a Dra Clara Brandão sobre como 

melhorar a qualidade da alimentação com a redução de 

custo. A ação faz parte do Projeto O Poder da Multimistura 

e contou com a participação de nove entidades solidárias 

que servem alimentos. Estiveram presentes dirigentes e 

cozinheiras das seguintes entidades: Pia N. S. das Graças, 

Santa Izabel da Hungria, Jardim das Oliveiras, Italianos 

Amigos do Pantanal, CELUZ, Lar Acolhedor da Tia 

Socorro, Abrigo São Vicente de Paulo, Raio de Sol e 

Unidos Venceremos. 

Moradia e Cidadania/RN realiza Oficina de Confecção de Arranjos. Confira! 
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     A Coordenação RN realizou a Oficina de 

Confecção de Arranjos na comunidade de 

Chão Moreno, distrito de São Gonçalo do 

Amarante/RN. As aulas beneficiaram 20 

pessoas e todos os participantes receberam 

um kit contendo três vidros para serem 

reaproveitados. No final do curso, todos 

levaram de presente o arranjo montado. A oficina teve como objetivo capacitar a 

comunidade para geração de renda extra – que auxiliará nas despesas domésticas. 

Alunos do projeto social da Coordenação Goiás visitam a Aldeia Buridina, em Aruanã/GO 

A Moradia e Cidadania/GO e o Núcleo de 

Arte e Inclusão Basileu França – NAIBF, 

desenvolvem o projeto Berorrokan – que visa 

capacitar jovens e adultos com deficiência 

intelectual, visual, auditiva, física, múltipla e 

síndromes em situação de vulnerabilidade e 

seus familiares que necessitam de 

ajustamento profissional e habilidade de formação, a fim de adquirirem hábitos de disciplina que 

os encaminhem para o procedimento laboral preparando-os adequadamente, visando à melhoria 

da qualidade de vida. 

Uma das ações do projeto é a produção e apresentação em espaços culturais do espetáculo 

Berorrocan – A Origem do Mundo Karajá. Além da atuação na peça, todos terão também 

participação na confecção do figurino, o que contribuirá para a preparação profissional.  

Coordenação MT beneficia prestadoras de serviço através do Curso de Bordado Ponto 

Cruz 

A Moradia e Cidadania/MT em 

parceria com a Caixa Econômica 

realizou o Curso de Bordado Ponto Cruz, 

no período de 08 a 11 de maio de 2017 

onde foram beneficiadas 10 prestadoras 

de serviço. O curso tem o objetivo de 

capacitar mulheres e contribuir com o 

orçamento familiar através do bordado e 

da criação de lindas peças artesanais.   

Coordenação Goiás realiza Bazar do Dia das Mães e comercializa artesanato produzido 

em projeto 
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  A Moradia e Cidadania/GO realizou no dia 12 

de maio de 2017 o Bazar do Dia das Mães na sobreloja 

do Ed. Sede da CAIXA, em Goiânia. Na oportunidade 

foram comercializados mais de 500 itens entre roupas, 

calçados, bijuterias, DVDs, CDs e outros, beneficiando 

cerca de cem pessoas, que compraram produtos com 

valores entre R$ 1,00 e R$ 35,00. Foram arrecadados 

em torno de R$ 1.800,00. Na oportunidade, também 

foram vendidos itens de instituições parceiras, bem como artesanatos produzidos por colegas 

voluntárias aposentadas e da ativa, participantes do Projeto Quinta do Artesanato - que acontece 

na Coordenação Goiás semanalmente.  

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Doce Caseiro e beneficia comunidade 

A Moradia e Cidadania Coordenação 

Mato Grosso em parceria com Associação de 

Moradores do bairro João Bosco Pinheiro, 

realizou o Curso de Doces Caseiro. As aulas 

aconteceram no período de 08 a 11 de maio 

de 2017 e beneficiou 18 mulheres da 

comunidade local. 

Produzir e comercializar doces é uma forma comprovada e eficiente de aumentar a renda 

mensal, pois o produto é de baixo investimento inicial e de fácil aceitação. Além disso, doces são 

excelentes opções para presentear em datas comemorativas. 

 

Coordenação Amazonas contribui com organização e divulgação da Feira de Artesanato 

  Com o objetivo de divulgar e expor os 

produtos artesanais do Grupo de Mulheres 

Olhar de Águia, a Moradia e Cidadania 

Coordenação Amazonas participou da 

organização da Feira de Artesanato realizada 

no dia 13 de maio de 2017, no espaço cedido 

pela APCEF-AM. Na oportunidade, todos se 

deliciaram com um café da manhã especial, em 

homenagem ao Dia das Mães.  

Os produtos expostos foram produzidos por 

mulheres da Comunidade do Zumbi dos Palmares, e comercializados com o objetivo de 

estimular a geração de renda, além de aproveitar o evento para articular parcerias com outras 

artesãs e costureiras. 
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Moradia e Cidadania/SP organiza Oficina de Culinária no espaço do Projeto CDH São 

Mateus 

A Coordenação São Paulo realizou no dia 18 

de maio de 2017 a Oficina de Culinária para ensinar 

mulheres do Projeto CDH São Mateus a produzirem 

diversos tipos de salgados. O voluntário e culinarista 

Roberto Kizs ministrou as aulas e qualificou as 

participantes para produção de tortas, pãezinhos de 

calabresa com requeijão e trouxinhas de queijo. Foram 

beneficiadas 15 mulheres. 

O culinarista compartilhou seu conhecimento e 

experiência, para que as participantes possam obter 

renda com esses quitutes. A Moradia e Cidadania/SP 

participou de toda organização da oficina. 

Moradia e Cidadania/SP realiza Oficina Especial de Biscuit nos espaços CDH’s 

  Com o objetivo de oferecer 

capacitação através do trabalho com 

biscuit e a criação de chaveiros, 

bijuterias e peças artesanais, a Moradia 

e Cidadania/SP promoveu a Oficina 

Especial de Biscuit, onde beneficiou 60 

pessoas. As aulas foram direcionadas 

aos participantes dos projetos CDH 

Novo Norte e CDH São Mateus – São Paulo/SP e contou com o profissionalismo da artesã 

Thábata Alexandre – que voluntariamente, ministrou a oficina. Thábata é empreendedora e vive 

da produção de peças de biscuit. Sua experiência pessoal motiva e desafia os participantes. 

Curso de Flores em EVA realizado pela Coordenação RN beneficia mulheres 

 

Com o objetivo de capacitar mulheres para a geração de renda 

extra, a Coordenação Rio Grande do Norte realizou o Curso de Flores 

em EVA. As aulas aconteceram no espaço cedido pela Associação 

Nossa Senhora das Dores, localizada na Comunidade do Alecrim, em 

Natal/RN. Através das aulas, foram beneficiadas 10 mulheres. 
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Em parceria com Associação de Mulheres, Coordenação MT realiza Curso de Bordado – 

Ponto Cruz 

A ONG Moradia e Cidadania/MT em 

parceria com a Associação de Mulheres - Bairro 

Novo Paraíso, realizou o Curso de Ponto Cruz, 

no período de 22 a 25 de maio de 2017 onde 

foram beneficiadas 18 mulheres da 

comunidade. 

O ponto cruz é um dos bordados mais tradicionais, além de ser uma técnica que acompanha 

diversas gerações. O curso tem o objetivo de capacitar mulheres e contribuir com o orçamento 

familiar através do bordado e da criação de lindas peças artesanais, como letras e desenhos 

variados, personagens infantis e composições ricas em detalhes que mais parecem uma pintura. 

Moradia e Cidadania/SP oferece Curso de Balões Decorativos no Projeto CDH Novo Norte 

A Coordenação São Paulo realizou 

no período de 02 a 31 de maio de 2017 a 

Oficina de Balões Decorativos no espaço 

CDH Novo Norte em SP, onde beneficiou 

15 pessoas. O projeto consiste em oferecer 

conhecimentos aos participantes 

relacionados ao trabalho de decoração com 

balões, para que sejam usados como forma 

de geração de renda às  famílias. 

Voltado para o nível iniciante, o projeto compreende todo o funcionamento da rotina de 

trabalho e suas necessidades. As aulas contam com explicações teóricas e apostilas, além da 

participação dos alunos. 

A Moradia e Cidadania/SP aproveita para agradecer aos parceiros e colaboradores que 

contribuíram com a ação: Gráfica Speed Print, providenciou a impressão das cartilhas; São 

Paulo Oxigênio, forneceu cilindro de gás hélio com gás suficiente para 100 balões e Gladys O. 

Carvalho – empresária na área de decoração infantil, que atua como voluntária, compartilhando 

conhecimento e empreendedorismo. 

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Almofada em Ponto Capitonê. Confira! 

  A Coordenação Mato Grosso 

realizou no período de 05 a 08 de junho 

de 2017 o Curso de Almofada em Ponto 

Capitonê. As aulas foram realizadas em 

parceria com o Clube de Mães Raio de 
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Sol, Bairro CPA I e beneficiou 18 moradores da comunidade. A ação teve como objetivo 

capacitá-los para a geração de renda através da confecção de almofadas decorativas. 

Coordenação DF marca presença na formatura da primeira turma de 2017 dos projetos 

apoiados 

   Em maio de 2017 aconteceu a formatura da 

primeira turma de 2017 dos projetos 

desenvolvidos através da parceira da ONG 

Moradia e Cidadania/DF com a Associação 

Atlética de Santa Maria (AASM). O período de 

realização do curso foi de fevereiro a maio/2017 

com quatro aulas semanais, e acesso gratuito 

para a comunidade local. Ao todo, foram 53 

formandos dos Cursos de Manicure e Cabeleireiro e do Projeto de Inclusão Digital – que visam 

gerar renda através da qualificação para o mercado de trabalho. 

Moradia e Cidadania/RN realiza Oficina de Confecção de Balão. Confira! 

A Coordenação RN realizou no período de 

05 a 09 de junho de 2017 a Oficina de 

Confecção de Balão, onde beneficiou 10 

moradoras da comunidade Residencial Cidade 

Verde, em Nilópolis em Natal/RN. O curso 

também repassou técnicas em revestimento de 

caixa de papelão com o objetivo de capacitar pessoas para a geração de renda. As aulas 

contaram com a instrução de Lucimar Leocádio. 

Coordenação Rio Grande do Norte realiza Oficina de Flores em EVA 

  A ONG Moradia e Cidadania/RN 

organizou e realizou a Oficina de Flores em 

EVA para moradoras da Comunidade das 

Quintas, em Natal/RN. O curso aconteceu 

no período de 22 a 26 de maio de 2017 e 

beneficiou 11 mulheres. As aulas tiverem 

como objetivo capacitar as participantes 

para geração de renda, além da 

socialização entre as moradoras. 

Coordenação Rio Grande do Norte realiza Curso de Confecção de Bonecas 
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A Moradia e Cidadania/RN realizou no 

período de 22 a 26 de maio de 2017 o Curso 

de Confecção de Bonecas (modelo 

bailarina), voltado para mulheres da 

comunidade Conjunto Prolar, no município 

de São Gonçalo do Amarante/RN. A oficina 

beneficiou 10 participantes e teve como 

objetivo capacitar as mulheres para geração 

de renda extra. As aulas contaram com a 

parceria da instrutora Maria Aurentia.  

Coordenação MT realiza Curso de Bordado Ponto Cruz e beneficia mulheres da 

comunidade 

  A ONG Moradia e Cidadania 

Coordenação MT em parceria com a 

Associação Espírita Grupo Fraterno 

Joanna de Ângelis, realizou no 

período de 19 a 22 de junho de 2017, 

o Curso de Bordado Ponto Cruz. A 

ação beneficiou 16 mulheres da 

comunidade. O curso tem como 

objetivo oferecer aos participantes a oportunidade de geração de renda, além de contribuir para 

qualidade de vida e elevar a auto-estima das participantes. 

 

Coordenação Ceará certifica alunos do Projeto Vida Videira. Confira! 

A Coordenação Ceará certificou no dia 

26 de junho de 2017 os participantes do 

Projeto Vida Videira. Foram entregues 50 

certificados, sendo 25 do Curso de 

Cabeleireira e 25 do Corte e Costura. 

Participaram do evento o presidente da 

APCEF CE Rochael Almeida, o 

conselheiro fiscal estadual Ricardo Lessa, 

e o Assistente Nacional de Projetos Helder 

Machado (voluntário). No evento, houve 

apresentação do grupo de dança infantil, violino e violino selo. 
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Moradia e Cidadania/AM realiza oficinas e palestras através do Projeto Arte e Malote 

Com o objetivo de gerar renda, 

reutilizar resíduos e capacitar mulheres 

da comunidade, a Coordenação 

Amazonas apoiou a realização de 

diversas oficinas e palestras através do 

Projeto Arte e Malote. As aulas 

aconteceram em um espaço cedido 

pela Igreja Pentecostal do Brasil (IPDB) 

Catedral Nova Luz, localizada em Manaus e contou com a parceria do Grupo Interação da UFAM 

e o grupo de mulheres Olhar de Águia (IPDB). 

A Moradia e Cidadania/AM viabilizou a palestra sobre Associativismo e Cooperativismo, 

além de realizar oficinas para confecção de bonecas de pano, bonecas de fuxico, peso de porta 

e chaveiro de barbante. Na oportunidade, a Coordenação AM também articulou espaço para 

exposição e vendas de produtos artesanais, e realizou palestra sobre o Dia Internacional da 

Mulher. 

Coordenação RN beneficia comunidade através da Oficina de Decoupage em Garrafa de 

Vidro 

A Moradia e Cidadania/RN realizou 

no período de 05 a 09 de junho de 2017 a 

Oficina de Decoupage em Garrafa de 

Vidro, onde beneficiou 17 moradoras da 

comunidade Chão de Moreno, distrito de 

São Gonçalo do Amarante /RN. As aulas 

contaram com a instrução de Izabele e 

Lucimar – que em todas as oficinas, 

explicam sobre a importância do reaproveitamento e da preservação ambiental. 

Com o objetivo de capacitar mulheres para a geração de renda, Coordenação RN promove 

Oficina de Confecção de Balões 

A Coordenação RN realizou no 

período de 19 a 23 de junho de 2017 a 

Oficina de Confecção de Balão, na 

comunidade das Quintas, Natal/RN. A 

instrutora Lucimar utilizou cola, tecido, 

papelão, fita de cetim e cordão para a 

produção de lindos balões. Foram 

beneficiadas 10 mulheres. 
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Oficina de Decoupage realizada pela Coordenação RN beneficia comunidade 

A Moradia e Cidadania/RN beneficiou a 

Comunidade de Neópolis através da 

Oficina de Decoupage em garrafa de vidro 

– onde utiliza-se tecido e barbante para 

compor a arte do reaproveitamento. Foram 

usadas 20 garrafas de vidro e as aulas 

beneficiaram 10 participantes. As aulas 

contaram com a instrução de Lucimar 

Leocádio e ocorreram no Residencial Cidade Verde, em Natal/RN – comunidade que faz parte 

do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Moradia e Cidadania/RN realiza Oficina de Confecção de Bonecas 

A Coordenação Rio Grande do Norte realizou a oficina 

de confecção de bonecas (modelo ruivinha) no período de 

12 a 16 de junho de 2017. As aulas beneficiaram 10 

moradoras da comunidade de Conjunto Brasil, em São 

Gonçalo do Amarente/RN. A oficina foi ministrada pela 

instrutora Maria Aurenita e teve como objetivo capacitar as 

participantes para a geração de renda extra. 

 

 

Em parceria com a Caixa, Coordenação MT realiza Curso de Almofada em Ponto Capitonê 

Através do Projeto Caminhos 

Entrelinhas de Geração de Trabalho e 

Renda, a Moradia e Cidadania/MT realizou 

no período de 03 a 06 de julho de 2017 o 

Curso de Almofada em Ponto Capitonê. As 

aulas aconteceram em parceria com a 

Caixa Econômica Federal e beneficiou oito 

prestadoras de serviço.  

Através de parceria, Coordenação MT realiza Curso de Pães e Roscas. Confira! 

A Moradia e Cidadania/MT em parceria com a 

Associação Espírita Grupo Fraterno Joanna de 

Ângelis, realizou o Curso de Pães e Roscas, no 

período de 03 a 06 de julho de 2017. Durante a 
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capacitação, foram beneficiadas 16 mulheres da comunidade. O curso faz parte das ações do 

Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda, desenvolvido pela 

Coordenação Mato Grosso. 

Coordenação Rio Grande do Norte beneficia comunidade através de Oficina de Boneca e 

Decoupagem 

Com o objetivo de oferecer capacitação 

para geração de renda, a Moradia e 

Cidadania/RN realizou no período de 12 a 16 

de junho de 2017 a Oficina de Boneca 

Ruivinha, na Comunidade Prolar em São 

Gonçalo do Amarante/RN. Foram 

capacitadas 10 participantes e o curso foi 

ministrado pela instrutora Maria Aurenita. 

 

Coordenação MG certifica catadores e encerra o Projeto Cooperativa Sustentável. Confira! 

Durante o ano de 2016 nossa equipe 

percorreu Belo Horizonte pelas cooperativas 

COOMARP, COOPERSOLI, COOPEMAR, 

ASSOCIRECILE e COOPERSOL VENDA 

NOVA com o desafio de implantação e 

treinamento para uso do novo sistema de 

gestão, o software Catafácil. A Moradia e Cidadania/MG realizou um trabalho intenso de 

acompanhamento dos processos de recebimento de sucata e materiais, triagem, pesagem, 

empacotamento e prensagem, estoque e venda. 

Estes processos ocorrem de forma peculiar nas cooperativas integrantes da REDESOL-

MG e a utilização do software “Catafácil” torna-se de suma importância na unificação de 

informações.  

O encerramento do Projeto Cooperativa Sustentável – Capacitação para utilização do 

software Catafácil e certificação dos catadores ocorreram no dia 22 de agosto de 2017, no 

Espaço de Eventos Unimed-BH. A Coordenação MG espera que as cooperativas colham os 

frutos deste bem sucedido empreendimento, que nesta data certifica 28 pessoas, capacitadas a 

operar o software de gestão Catafácil. 

Coordenação SP: Projeto Culinária 

Encantada 
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O Projeto Culinária Encantada tem o objetivo de geração de renda para os adultos e através de 

oficinas diferenciadas, objetiva incutir nas crianças o conceito de alimentação saudável e 

sustentável, poder 

 

 

Moradia e Cidadania/RN patrocina Oficina Rendas de Bilro e Técnicas de Desenho para 

comunidade 

   

       A Coordenação Rio Grande do Norte patrocina a Oficina 

Rendas de Bilro e Técnicas de Desenho que terão início em 

agosto de 2017. A oficina é gratuita e já possui lista de espera. 

As aulas serão ministradas pela mestra Maria de Lourdes – 

rendeira desde os 7 anos de idade, hoje com 83 anos. 

 

 

 

 

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Pães Caseiros e Oficina de Almofadas em Ponto 

Capitonê 

  

Através do Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração de 

Trabalho e Renda, a Coordenação MT em parceria com a 

Creche Menino Jesus, o Curso de Pães e Roscas. As aulas 

aconteceram no período de 17 a 20 de julho de 2017 e 

ensinou as mães a produzirem pães e roscas dos mais 

variados tipos e sabores. 

 

Coordenação Mato Grosso realiza Curso de Almofada e 

capacita mulheres 
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A ONG Moradia e Cidadania/MT em parceria com a Creche Menino Jesus localizada no 

bairro CPA IV, realizou no período de 28 a 31 de agosto de 2017 o Curso de Almofada em ponto 

capitonê. Foram beneficiadas 12 pessoas. O curso teve como objetivo capacitar as mulheres da 

comunidade para a geração de renda através da produção de diversas almofadas. 

 

Corte e Costura ao alcance de todos 

O Projeto Corte e Costura ao Alcance de Todos, visa 

promover a autonomia econômica de mulheres que vivem em 

contexto de vulnerabilidade social na periferia urbana do 

Município de São Paulo, através de curso de modelagem, 

reciclagens de banners e oficinas rápidas em pequenos 

consertos, incentivando a organização produtiva, do comercio 

justo e solidário e do consumo responsável, atuando assim na 

transformação social dos grupos. 

As oficinas rápidas propiciam a renda imediata para 

quem tem urgência na geração de renda (barras, zíperes, tiaras, 

bolsas, aventais e etc). A capacitação em costura com malhas, 

por voluntário, visa a que a(o)s participantes possam atuar 

imediatamente costurando para fábricas da região. Já a capacitação em costura de banner 

reciclado direciona para uma atividade moderna e sustentável, considerando os pedidos feitos à 

ONG e que são direcionados às costureiras. 

nutritivo dos alimentos, saúde e normas de higiene à mesa, através da elaboração de 

receitas modernas e saborosas. Ao todo são 60 beneficiados. 

Em parceria com a Caixa, Coordenação MT realiza Curso de Bordado 

A ONG Moradia e Cidadania/MT em 

parceria com a Caixa Econômica Federal 

realizou no período de 21 a 24 de agosto de 

2017 o Curso de Bordado - ponto oitinho. Foram 

beneficiadas sete prestadoras de serviço. 

  

Coordenação SP: Geração de Trabalho 

O projeto tem como objetivo promover a 

qualificação de jovens e adolescentes em 



51 
 

situação de vulnerabilidade social, através de oficinas com conteúdo básico e educação em 

valores e cidadania, suficientes para prepará-los para o primeiro emprego. As oficinas trabalham: 

Comunicação (foco em interpretação e comunicação empresarial), Raciocínio Lógico (jogos e 

operações básicas), Educação para Valores, Meio Ambiente, Micro finanças, Voluntariado, 

Preparação para o trabalho, Fas de associação, Técnicas de Vendas e Organização das 

Empresas. Ao todo foram 25 beneficiados. 

Projeto Manicure e Pedicure – Coordenação SP 

O projeto tem como objetivo formar 

pessoas em situação de vulnerabilidade 

social para atuarem na área da beleza, 

especificamente manicure e pedicure, 

visando a transformação social e coletiva 

através da geração de renda e 

empoderamento. Durante as aulas, 

trabalha-se a higienização, lixamento, 

corte, polimento e esmaltagem das unhas, utilizando diferentes técnicas, procedimentos de 

biossegurança, materiais e produtos - conforme as necessidades e características do cliente, 

respeitando os limites éticos e os critérios estéticos regionais.  

 

 

Linhas Alinhando Ideias - coordenação SP 

A Coordenação SP realiza o Projeto Linhas 

Alinhando Ideias que visa capacitar pessoas em 

situação de vulnerabilidade social para a produção 

artesanal em crochê, tear e tricô - como alternativa 

para geração de renda e inserção no mercado formal 

de trabalho, impulsionando a transformação pessoal 

e coletiva dos envolvidos. O ciclo começa com a 

qualificação técnica, conceitos de preço, de 

empreendedorismo e se fecha com a venda do que é produzido. 

Todas as comunidades atendidas encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade 

social, cuja renda familiar não ultrapassa 02 salários mínimos. São, ao todo, 50 beneficiários. 
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Coordenação MT realiza Curso de Pães e Roscas e beneficia comunidade 

 

A Moradia e Cidadania/MT em parceria com o Clube de 

Mães, bairro CPA I realizou no período de 28 a 31 de 

agosto de 2017 o Curso de Pães e Roscas. Foram 

beneficiadas 20 mães da comunidade. As beneficiárias 

aprenderam a fazer pães e roscas dos mais variados tipos 

e sabores, com o objetivo de comercializar o produto para 

complementar a renda mensal. 

 

Coordenação Goiás estabelece parceria com o Centro de Formação Integral (CENFI) 

A Moradia e Cidadania/GO estabeleceu 

parceria com o Centro de Formação Integral - 

CENFI, em Aparecida de Goiânia/GO, que tem por 

finalidade promover a realização do Projeto 

Costurarte que objetiva a capacitação profissional 

das pessoas com menor poder aquisitivo, da 

comunidade local e região adjacente, com idade a 

partir de 16 anos, em cursos no ramo da confecção 

de roupas. Serão oferecidos cursos de costureiro 

industrial, cortador de tecidos e modelista de roupas. 

A iniciativa visa minimizar os efeitos do desemprego com a oferta de um conjunto de 

políticas sociais integradas: qualificação profissional, incentivo à economia solidária e 

empreendedorismo, permitindo melhorar a renda, as condições de vida e dignidade das famílias 

beneficiadas, além da inclusão social. 

Coordenação DF marca presença no evento que certificou alunos dos projetos sociais 

apoiados 

No dia 26 de agosto de 2017 

aconteceu a Formatura da 2ª Turma de 

2017 dos projetos sociais desenvolvidos 

através da parceira da Moradia e 

Cidadania/DF com a Associação Atlética de 

Santa Maria (AASM). O curso aconteceu no 

período de maio a agosto de 2017 com 

quatro aulas por semana, e gratuito para a 

comunidade. Ao todo, foram 55 alunos 
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certificados dos cursos de: manicure e cabeleireiro, e Projeto Inclusão Digital. 

Participaram do evento: a Presidente da AASM Maria do Amparo, o Coordenador da Moradia 

e Cidadania/DF Cézar Rocha, e representantes da ONG SOS.   

Gerando Renda com Pachtwork e Lingerie - Moradia e Cidadania/SP 

O objetivo deste projeto é capacitar, 

formar e multiplicar núcleos de produção 

em trabalhos de lingerie e patchwork, 

dando ênfase à reciclagem de tecidos e ao 

desenvolvimento da habilidade manual com 

criatividade, prezando a qualidade do 

produto, gestão, planejamento e 

cooperativismo. O público alvo são 

mulheres em situação de vulnerabilidade 

social que precisem aumentar a geração de 

renda familiar. 

No projeto é trabalhado a conceituação e sustentabilidade e a relação com o patchwork, 

sobreposições, réguas, placas de corte, moldes e projetos no patchwork e lingerie. A oficina é 

realizada em dois semestres, o objetivo é que as pessoas se articulem através de grupos, para 

produção e comercialização. 

 

 

Através de parceria, Coordenação Mato Grosso realiza Curso de Bordado e beneficia 

comunidade 

A Moradia e Cidadania Coordenação 

MT em parceria com o Grupo Fraterno 

Associação Espírita Joanna de Ângelis, 

realizou no período de 11 a 14 de 

setembro de 2017 o Curso de Bordado 

“Ponto Oitinho”, onde beneficiou15 

moradoras da Comunidade Bela Vista. 

O curso faz parte do Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda, e visa 

capacitar e contribuir com o orçamento familiar através do bordado e da criação de lindas peças 

artesanais. 

COSTURARTE - Coordenação Goiás 
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Objetivo: Promover a realização do 

Projeto “Costurarte” que objetiva a capacitação 

profissional das pessoas com baixa renda da 

comunidade local e região adjacente, com 

idade a partir de 16 anos, em cursos no ramo 

da confecção de roupas. O referido projeto será 

desenvolvido na sede do CENTRO DE 

FORMAÇÃO INTEGRAL – CENFI, onde serão 

oferecidos cursos de costureiro industrial, 

cortador de tecidos e modelista de roupas. 

O Projeto visa ainda minimizar os efeitos do desemprego com a oferta de um conjunto de 

políticas sociais integradas: qualificação profissional, incentivo à economia solidária, 

empreendedorismo, permitindo melhorar a renda, as condições de vida e dignidade das famílias 

e a inclusão social. 

Coordenação Mato Grosso realiza Curso de Bombons em parceria com a CAIXA 

A ONG Moradia e Cidadania/MT em 

parceria com a Caixa Econômica Federal 

realizou no período de 02 a 05 de outubro de 

2017 o Curso de Bombons e Trufas, onde 

foram beneficiadas nove prestadoras de 

serviço. As aulas fazem parte de uma série de 

cursos de capacitação do Projeto Caminhos 

Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda – desenvolvido pela Coordenação Mato Grosso. 

Coordenação Goiás firma parceria com a ONG Emanuel, através do Projeto Costurarte 

Caldas  

A Moradia e Cidadania/GO 

estabeleceu parceria com a ONG Emanuel, 

no último dia 16 de outubro de 2017, para 

viabilizar o Projeto Costurarte Caldas, a ser 

realizado em Caldas Novas, cidade turística 

a 170 quilômetros de Goiânia. A ação visa 

capacitar pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e econômica da 

comunidade local, com idade a partir de 16 

anos, em cursos no ramo da confecção de 

roupas. Serão oferecidos cursos de costureiro industrial, cortador de tecidos e modelista de 

roupas e outros. 
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Computadores doados pela Coordenação PE ao presídio de Igarassu ajudarão na 

reinserção de presos 

A ONG Moradia e Cidadania/PE concluiu 

a destinação de 20 computadores, oriundos do 

lote de doação da Caixa Econômica Federal à 

organização, à sala de inclusão digital do 

presídio de Igarassu. A direção do presídio junto 

a Secretaria Executiva de Ressocialização 

(Seres), vinculada à Justiça e Direitos Humanos, inaugurou hoje (03) o Espaço Cultural PIG 

(Presídio de Igarassu), no qual conta com 11 compartimentos, com diversos serviços educativos 

que visam agregar no processo de reintegração dos presos à sociedade. Além da sala de 

informática, o espaço contém oficinas de corte e costura, música, línguas estrangeiras, artes 

plásticas, xadrez, entre outras. 

Aula de Decoupage em quadro de MDF oferecida pela Moradia e Cidadania/RN beneficia 

comunidade 

A Coordenação RN realizou a Oficina de 

Decoupage em quadro de MDF, onde beneficiou 

10 moradores da comunidade Chão de Moreno, 

localizado no Distrito de São Gonçalo/RN. As 

aulas fazem parte do projeto de geração de 

trabalho e renda e aconteceram durante o mês de 

setembro de 2017. 

Coordenação RN beneficia comunidade com Oficina de Decoupage em Garrafa de Vidro 

A Moradia e Cidadania/RN realizou 

durante o mês de setembro de 2017 a Oficina 

de Decoupage em garrafa de vidro e 

beneficiou moradores da comunidade local. O 

curso foi realizado em parceria com a Casa 

de Apoio Irmã Graziela e contou com a 

participação de 10 alunos. 

Já no mês de outubro, a oficina beneficiou 11 pessoas da Comunidade das Quintas. O curso 

tem como objetivo capacitar os beneficiários para a geração de renda através da criação de 

lindos produtos artesanais, além da reutilização de garrafas de vidro. 

Curso de Pães e Roscas oferecido pela Coordenação Mato Grosso, beneficia haitianos 

que moram no Brasil 



56 
 

A ONG Moradia e Cidadania/MT em 

parceria com o Centro Pastoral Para o 

Migrante, realizou o Curso de Pães e Roscas. 

Durante a capacitação, foram beneficiados 16 

haitianos - na maioria homens, entre vinte e 

quarenta anos, que deixaram seu país de 

origem em busca de trabalho e melhores 

condições de vida no Brasil. 

As aulas aconteceram no período de 02 a 

05 de outubro de 2017 e ensinou aos haitianos a produzirem pães e roscas dos mais variados 

tipos e sabores. Com a comercialização, eles já estão gerando renda. 

Curso de Bordado oferecido pela Moradia e Cidadania/MT beneficia moradores da 

comunidade 

Através do Projeto Caminhos 

Entrelinhas de Geração de Trabalho e 

Renda, a Coordenação Mato Grosso em 

parceria com a Associação de Mulheres 

do bairro Novo Paraíso II, realizou no 

período de 09 a 12 de outubro de 2017 o 

Curso de Bordado Ponto Oitinho, onde 

beneficiou 22 pessoas da comunidade. 

O curso tem como objetivo oferecer aos participantes a oportunidade de geração de renda, 

além de contribuir para a qualidade de vida e elevar a auto-estima dos participantes. 

Moradia e Cidadania/RN encerra o primeiro módulo da Oficina do Curso de Bilro. Confira! 

No dia 20 de outubro de 2017 aconteceu 

o encerramento do primeiro módulo da 

Oficina do Curso de Bilro e desenho de 

rendas de Bilro. As aulas acontecem em 

parceria com a Moradia e Cidadania/RN e as 

rendeiras da Vila de Ponta Negra, Natal/RN. 

A oficina contou com a participação de 11 

mulheres da comunidade, e foi ministrada 

com muito amor e sabedoria pela instrutora 

Vó Maria, de 85 anos.  

Coordenação SP promove certificação dos alunos do Projeto Mundo do Trabalho. Confira! 



57 
 

A Moradia e Cidadania/SP certificou os alunos do 

Projeto Geração de Trabalho e Renda dos Espaços CDH 

APECEF/SP e CDH NOVO NORTE em um mega evento 

realizado no dia 21 de outubro de 2017 no Clube dos 

Empregados da Caixa. A celebração contou com a 

abertura realizada pela Gerente Estadual, Lourdes B 

Silva, e com apresentação de vídeo e agradecimento aos 

presentes. O curso teve duração de um ano (novembro 

2016 a novembro 2017) e capacitou diversos adolescentes para o mercado de trabalho. Além do 

certificado que cada aluno recebeu, todos foram agraciados com um livro e a Constituição 

Federal. 

Moradia e Cidadania/GO entrega certificados aos participantes do Curso de Costureiro 

Industrial 

No dia 24 de outubro de 2017 a Coordenação Goiás realizou 

a entrega dos certificados aos participantes do Curso de 

Costureiro Industrial do projeto “Costurarte CENFI”. A turma, 

iniciada há dois meses com 16 alunos, teve 100% de aprovação, 

indicando o entusiasmo dos formandos. Realizado no bairro 

Cidade Vera Cruz I, o curso foi oferecido gratuitamente pela 

Moradia e Cidadania/GO, em uma parceria com o Centro de 

Formação Integral (CENFI) e o Serviço Nacional da Indústria 

(Senai) de Aparecida de Goiânia. A iniciativa tem como foco a 

geração de emprego, renda e qualificação profissional. Uma 

chance a mais dos beneficiados conseguirem ingressar no 

mercado de trabalho. 

Coordenação RN oferece Oficina de Confecção de Vela 

Natalina. Confira! 

A Moradia e Cidadania/RN realizou a 

Oficina de Confecção de Vela Natalina no 

decorrer do mês de novembro de 2017. A 

oficina beneficiou a Comunidade de Chão 

de Moreno, Distrito de São Gonçalo do 

Amarante/RN e contou com a participação 

de 10 mulheres. A iniciativa tem como 

objetivo oferecer opção para geração de trabalho e renda neste fim de ano. 
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Coordenação RN realiza Oficina para Confecção de Peso de Porta 

A Moradia e Cidadania/RN realizou 

em novembro de 2017 a Oficina para 

Confecção de Peso de P (modelo gata), na 

comunidade de Santo Antônio, localizada no 

município de São Gonçalo do Amarante. 

Através dessa ação, foram beneficiadas 10 

moradoras do bairro. A oficina teve como 

objetivo valorizar o potencial de cada artesã, 

bem como oferecer opção para geração de 

renda. 

Coordenação São Paulo realiza encerramento do Projeto Corte e Costura – CDH São 

Mateus 

O encerramento do Projeto Corte e 

Costura aconteceu no Espaço CDH São 

Mateus e foi um verdadeiro sucesso! O 

evento foi realizado no dia 24 de novembro 

de 2017, e contou com o desfile das peças 

produzidas pelas próprias alunas. A 

iniciativa foi uma maneira de mostrar que 

todas as mulheres podem se sentir bonitas 

e elevar sua auto-estima por meio da 

moda. O projeto é desenvolvido pela Moradia e Cidadania/SP. 

As aulas foram ministradas pela professora Aparecida Souza e o curso visa a capacitação 

para modelagem de peças de vestuário e costura criativa, para geração e aumento da renda 

familiar. 

Alegria e gratidão marcam o encerramento do Projeto de Lingerie, desenvolvido pela 

Coordenação SP 

A Moradia e Cidadania/SP coordenou 

o encerramento do Projeto de Lingerie 

2017 realizado no Espaço CDH São 

Mateus/SP no dia 24 de novembro de 

2017. O evento certificou 22 alunas do 

projeto e contou com a participação da 

professora Aparecida Souza, além da 

equipe Moradia em São Mateus/SP. No 

encerramento, as costureiras expuseram 

diversas peças produzidas durante as aulas. O Projeto de Lingerie visa capacitar costureiras na 
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produção de peças íntimas, além de abordar técnicas de vendas e empreendedorismo na 

costura. 

A Moradia e Cidadania/SP aproveita para desejar sucesso a cada uma das envolvidas, e que 

o aprendizado possa gerar renda em cada lar. Parabenizamos também à professora Aparecida, 

pelo compromisso e dedicação.   

Coordenação São Paulo organiza e acompanha a Oficina Bolo Cesta de Frutas - especial 

de Natal 

Em parceria com os voluntários Rosemeire Carmona 

e Roberto Kisz, a Moradia e Cidadania/SP realizou uma aula 

especial de culinária de Natal para geração de trabalho e 

renda. A Oficina Bolo Cesta de Frutas aconteceu no dia 23 

de novembro de 2017 no Espaço CDH São Mateus e 

beneficiou 22 pessoas. A Assistente de Projetos Maria 

Sandra Ramos marcou presença e representou a ONG 

durante o encontro. 

A Coordenação SP agradece mais uma vez ao casal 

pelo profissionalismo, apoio e pelo trabalho voluntário disponibilizado nas ações. 

Em parceria com a Caixa, Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Garrafas Decoradas 

Através do Projeto Caminhos 

Entrelinhas de Geração de Trabalho e 

Renda, a Coordenação Mato Grosso em 

parceria com a Caixa Econômica Federal, 

realizou no período de 13 a 16 de novembro 

de 2017 o Curso de Garrafas Decoradas. 

Nesta ação, foram beneficiados nove 

prestadores de serviço. 

As garrafas decoradas são utilizadas para embelezar qualquer ambiente, além de ficarem 

perfeitas na decoração de interiores e contribuir com a geração de renda dos beneficiários. 

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Doce Caseiro e beneficia haitianos. Confira! 

A ONG Moradia e Cidadania/MT em parceria com o Centro 

Pastoral Para o Migrante realizou o Curso de Doce Caseiro e 

beneficiou 16 haitianos. As aulas aconteceram no período de 13 

a 16 de novembro de 2017 e ensinou aos haitianos produzirem 

diversos tipos de doces. Com a comercialização, eles já estão 

gerando renda. O curso faz parte das ações do Projeto 
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Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda desenvolvido pela Coordenação Mato 

Grosso. 

 

Coordenação SP certifica alunas do Projeto Manicure e Pedicure 2017 

No dia 29 de novembro de 2017 a Moradia e 

Cidadania/SP certificou os participantes do Projeto Manicure e 

Pedicure 2017, no espaço CDH São Mateus. O projeto acontece 

no Espaço CDH São Mateus - SP e tem o objetivo de capacitar 

pessoas para geração de renda e empreendedorismo. 

Durante o encerramento, a Coordenação SP organizou a 

festa de confraternização e os certificados entregues às 

formandas.  

 

Coordenação Mato Grosso realiza encerramento do Curso de Bombons e beneficia 

haitianos 

Para marcar o encerramento das 

atividades do Projeto Caminhos Entrelinhas 

de Geração de Trabalho e Renda 2017, a 

Moradia e Cidadania/MT em parceria com o 

Centro Pastoral Para Migrantes, realizou no 

período de 04 a 07 de dezembro de 2017 o 

Curso de Bombons e Trufas. Foram 

beneficiados 16 haitianos. O curso 

proporcionou aos haitianos o conhecimento de como produzirem bombons e trufas dos mais 

variados sabores. Com a comercialização, eles já estão gerando renda. 

Moradia e Cidadania/SP participa do encerramento do Projeto Preparando o Futuro 2017 

Aconteceu no dia 16 de dezembro de 2017 

o encerramento do Projeto Preparando o 

Futuro 2017 no SENAI Jundiaí/SP em 

parceria com o comitê regional Jundiaí da 

ONG Moradia e Cidadania/SP. O evento 

teve como objetivo certificar os alunos que 

concluíram o curso de operador de TI e 

reconhecê-los através de uma premiação 

especial. Foram contemplados 4 alunos com 
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bolsas de estudos parcial na Faculdade Anhanguera e 01 aluno com bolsa integral na Faculdade 

UniAnchieta. 

Moradia e Cidadania/DF marca presença na formatura dos projetos sociais apoiados em 

Santa Maria 

No sábado dia 23 de dezembro de 

2017, a Associação Atlética de Santa 

Maria (AASM) em parceria com a 

Moradia e Cidadania/DF realizou a última 

formatura dos cursos de manicure, 

cabeleireiro e inclusão digital do ano de 

2017. Ao todo foram 59 formandos – 

homens e mulheres da comunidade de 

Santa Maria; sendo 38 alunos do curso 

de cabeleireiro, 13 de manicure e 8 do 

curso de informática. 

Moradia e Cidadania/RN realiza encerramento da Oficina de Confecção de Peças de 

Crochê 

Aconteceu no dia 19 de dezembro 

de 2017 o encerramento da Oficina de 

Confecção de Peças de Crochê na 

comunidade de Lagoa Nova, Natal/RN – 

projeto desenvolvido pela Coordenação 

Rio Grande do Norte. A iniciativa contou 

com a participação de 15 participantes 

por mês. A oficina foi realizada durante o 

período de março a dezembro de 2017 e ensinou diversas técnicas de crochê às moradoras da 

comunidade. 

Projeto parceiro da Coordenação Goiás encerra duas turmas do Curso de Costureiro 

Industrial 

No último dia 14 de dezembro de 

2017 foram encerradas duas turmas no Curso 

de Costureiro Industrial, do Projeto Costurarte 

Caldas, realiza na cidade de Caldas Novas – 

Goiás, onde 30 alunos foram certificados. O 

projeto foi uma parceria entre a Moradia e 

Cidadania/GO, o SENAI de Catalão - 

responsável pela região de Caldas Novas, a 
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Igreja Ministério Tempo de Colher e a ONG Emanuel. 

A iniciativa tem por objetivo proporcionar geração de emprego, renda e qualificação 

profissional aos participantes. O curso foi iniciado em 16 de outubro de 2017, com sua 

capacidade máxima, em torno de 16 alunos por turma, no turno vespertino e noturno.    

Visite nosso site: www.moradiaecidadania.org.br 

http://www.moradiaecidadania.org.br/

