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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1. INTRODUÇÃO

A 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 2018, aconteceu o Encontro Nacional anual, com
os gestores estaduais e nacionais em Manaus/AM. 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 2018, a 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 2018, a OSCIP Moradia e Cidadania contou com 7903
associados, que contribuíram mensalmente para a realização de projetos e
programas sociais. Neste ano, as ações beneficiaram 30.905 pessoas de baixa
renda em todo o Brasil. Foram investidos R$ 2.369.517,63 em ações e projetos
desenvolvidos pela Moradia e Cidadania.
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2. Receita
A receita da Moradia e Cidadania, no ano de 2018, foi constituída
com recursos das seguintes fontes:

Créditos:
1. Contribuição mensal dos associados em 2018:


Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA, da FUNCEF e
débito em conta: R$ 3.237.937,82.

Vendas e serviços:
1. Papéis inservíveis: R$ 63.134,73
2. Móveis e equipamentos: R$ 22.645,00
3. Sucatas: R$ 129.589,49
4. Produtos de projetos apoiados pela Moradia e Cidadania: R$ 181.692,22
5. Recicláveis: R$ 3.905,66
6. Campanhas: R$ 39.398,20
7. Treinamentos: R$ 9.021,63
8. Tonner: R$ 3.100,00
9. Bazar: 14.669,13
10. Doações de 3º p projetos: 8.400,00
11. Resíduos de projetos: 27.033,80


TOTAL: R$ 502.589,86

Aplicações por linha de atuação e número de pessoas beneficiadas:

Consolidado Institucional
Linha de Ação

Valor Aplicado



Ações Emergenciais

R$ 44.969,19



Campanhas

R$ 27.906,73

Ações Estruturantes



Moradia e Habitação

R$ 51.835,65



Educação Complementar à Escola e

R$ 1.188.416,70

Alfabetização de Jovens e Adultos


Inclusão Digital

R$ 37.057,13



Geração de Trabalho e Renda

R$ 1.019.332,23

TOTAL GERAL

R$ 2.369.517,63

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

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, nas próximas páginas, algumas das ações e projetos
desenvolvidos nos estados.
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Educação
Crianças do CACA recebem alunas do Curso de Serviço Social da UNIP
Um grupo de alunas do 6º período do Curso de
Serviço Social da UNIP realizou, durante a tarde do dia
27 de outubro de 2018, uma visita ao Centro de Apoio
à Criança e ao Adolescente (CACA) com intuito de
presenciar a ação profissional na área em questão,
bem como promover com os participantes do projeto
uma ação sócio educativa.
Além de vivenciarem a atuação do assistente social
no terceiro setor, as estudantes da UNIP
oportunizaram um diálogo aberto com as crianças e adolescentes participantes do Projeto. O
tema do debate foi a prevenção do abuso sexual na infância e adolescência e teve como objetivo
alertar, prevenir e apontar algumas formas de enfrentar essa crescente problemática. Ao final da
ação, as acadêmicas ofereceram aos presentes um apetitoso lanche.

Coordenação AM: ADCAM recebe Oficina de Robótica Sustentável
Localizada no Bairro Zumbi dos Palmares, a
ADCAM – Associação para o Desenvolvimento Coesivo
da Amazônia foi sede da Oficina de Robótica
Sustentável, que ocorreu no dia 29 de setembro de
2018, às 13 horas.
Com intuito de promover a sustentabilidade e
preservação do meio ambiente através da reutilização de
resíduos descartáveis, a oficina, baseada no Movimento
Maker, visa, através da aplicação prática, desenvolver a
área da tecnologia em zonas de vulnerabilidade da
cidade de Manaus e arredores, utilizando a robótica como um dos meios incentivadores.
Foi um momento bastante relevante de construção coletiva, como pontuou um dos alunos
beneficiados pela iniciativa ao ser questionado acerca dos pontos mais importantes do evento:
“Acredito que a Tecnologia voltada para a docência dentro da perspectiva da Robótica. Trabalhar
a Resiliência com os professores, a Criatividade, O espírito de Equipe”.

Coordenação GO doa ingressos e proporciona primeira vez de crianças no teatro
Alegria e emoção marcaram a visita ao teatro
de 55 crianças atendidas pelo projeto “Bom de Bola,
Bom na Escola”, desenvolvido pela Associação dos
Idosos
do
Balneário
Meia-Ponte,
em
Goiânia/GO. Durante os 60 minutos, os alunos tiveram
a oportunidade de assistir o espetáculo “Reino das
Cores Brilhantes”. A iniciativa, que ocorreu dia 08 de
novembro de 2018, marcou, para muitos, a primeira
vez em um teatro.

A iniciativa foi possível através do programa “Eu Faço Cultura”, uma plataforma virtual que
promove a distribuição gratuita de benefícios culturais a pessoas de baixa renda. Os ingressos,
recebidos pela Moradia e Cidadania/GO, foram repassados ao Projeto “Bom de Bola, Bom na
Escola”.

Coordenação GO prestigia alunos do Projeto Fabricarte no Espetáculo “Confidentes”
Os alunos da Cia Faces e Facetas
Itinerante, do Projeto Fabricarte, apresentaram, dia
07 de novembro de 2018, o espetáculo
“Confidentes”. A peça, exposta no Teatro Goiânia
Ouro, é resultado do trabalho dos participantes e
marca o encerramento das atividades deste ano
letivo.
O Projeto Faces e Facetas Itinerante,
desenvolvido pela Associação e Casa de Cultura
Fabricarte, em Goiânia/GO, proporciona aos jovens
o acesso à arte e à cultura através de oficinas de
teatro, que culminam em apresentações de mostras
ou peças teatrais. O intuito é promover a integração
social e o trabalho em equipe, bem como, a
possibilidade de uma carreira na área.
A Instituição Fabricarte é um dos projetos apoiados pela Coordenação GO, que lhe
repassa, mensalmente, o valor de 01 salário mínimo, para auxílio em seus custos operacionais.

Projeto DO RÉ MI
Objetivo: O Projeto atende crianças e adolescentes
da Escola Espírita Pedro de Camargo, com aulas de
flauta doce, violão, canto e ballet, com intuito de
afastá-las de situações de vulnerabilidade por meio da
socialização e do aprendizado, disponibilizando
oportunidades de vivência social e o estímulo à
produção e fruição de bens culturais.
Local: Residencial Itaipu em Goiânia/GO
Parceria: OSCECAJE – Obras Sociais Caminheiros
de Jesus
Investimento mensal: R$ 954,00
Beneficiados: 90 crianças e adolescentes

Coordenação GO visita Projeto Núcleo Boa
Nova de Arte e Cultura
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O coordenador regional da Moradia e Cidadania/GO, João Batista Cascalho da Silva,
juntamente à gerente de projetos, Silvana Coimbra, e à assistente administrativa, Elizangela
Ribeiro, visitaram, dia 13 de novembro de 2018, o Projeto Núcleo Boa Nova de Arte e Cultura,
que acontece na cidade de Ipameri/GO, em parceria com a Associação Adelino de Carvalho. A
visita teve como enfoque o acompanhamento do projeto e a verificação acerca da aplicação de
recursos dos respectivos resultados.
Com atividades diversas, o projeto atende crianças e adolescentes de ambos os sexos, entre
07 e 13 anos, proporcionando-lhes meios de suprir suas dificuldades sociais e culturais e
promovendo sua integração na comunidade, beneficiando, assim, o aluno, sua família e toda a
comunidade de modo geral.
As oficinas têm como objetivo desenvolver as potencialidades dos alunos no contra turno
escolar, promovendo atividades educacionais, artísticas, esportivas e de entretenimento, como
forma de prevenir a marginalização e oportunizar meios de iniciação ocupacional.
A Coordenação GO colabora com o valor de 01 salário mínimo mensal, para auxiliar nos
custos operacionais do projeto, beneficiando, assim, um total de 80 crianças e adolescentes.

Conheça o Projeto Fla Cidadania da Coordenação RO/AC!
A prática esportiva proporciona não apenas
a manutenção da saúde física, mas, de modo
particular, uma melhoria considerável na qualidade
de vida, evitando, inclusive, o envolvimento com o
crime e as drogas. Dentre os diversos tipos de
esporte praticados no país, o futebol se destaca
como preferência nacional, fazendo parte da vida
das crianças desde a fase escolar.
Para os que almejam seguir uma carreira na
área, existem diversas escolinhas que permitem que
o jogador aprenda técnicas e participe de campeonatos e treinos freqüentes, porém, a
permanência na maioria dessas escolinhas possui mensalidades, para muitos, inacessíveis.
Com base nisto, sentiu-se a necessidade de um projeto que possibilitasse a chance para
crianças sem condições financeiras de realizarem o sonho de tornarem-se jogadores
profissionais.
O Projeto tem grande importância para o desenvolvimento social dos participantes, pois, além
da formação de atletas, o crescimento pessoal das crianças e adolescentes beneficiados,
proporcionando-lhes, também, a oportunidade de aprender sobre cidadania, evitando os perigos
das drogas e da violência.
Em parceria com a Escolinha Fla, a cidade de Porto Velho ganhará atletas que podem
representar o estado e levar o futebol local a patamares altos. O Projeto atende, atualmente, 24
crianças e adolescentes de até 15 anos, mas tem capacidade para atender até 50 atletas,
oferecendo treinos três vezes por semana, com profissionais capacitados para transmitir
conhecimento dentro e fora de campo. Os treinos acontecem na Escolinha Fla, localizada na R.
da Beira, Nova Porto Velho. A iniciativa teve início em agosto de 2018 e e tem previsão de
término para dezembro do mesmo ano, com possibilidade de renovações semestrais.

Projeto Orquestra
Coordenação SC!

Sons

e

Latas

da
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A Orquestra de Sons e de Latas é um projeto de inclusão através da música e da
sustentabilidade, cujo objetivo é sensibilizar os participantes para uma cultura de paz. A
Coordenação SC realiza oficinas de teoria musical, canto, construção e manuseio de
instrumentos musicais fabricados a partir de materiais reciclados. A inclusão social, redução da
violência escolar, educação ambiental e desenvolvimento de habilidades são alguns dos
benefícios obtidos através da iniciativa.
O projeto, que teve início em março de 2015, com 120 alunos do primeiro ao quinto ano,
ocorre na Escola Municipal Faustina da Luz, em Tubarão/SC, e conta, ainda, com o apoio do
Instituto Alcoa, da Tractebel Energia e da Fundação Educacional de Tubarão.
A parceria com a Escola Faustina acontece desde 2012, através das Oficinas de Educação
Biocêntrica, e foi possível graças à disponibilidade da gestora educacional da escola, Christiane
Martins Matias.

Conheça o Projeto Mais Que Judocas da Coordenação ES!
O Projeto “Mais que Judocas” atua na
comunidade do Bairro Itararé há 10 anos,
estendendo-se a outras comunidades de
semelhante
vulnerabilidade
social:
Consolação, Bairro da Penha, São Benedito,
Santa Marta e Engenharia, todas em
Vitória/ES. O objetivo geral se consolida em
formar não apenas atletas, mas, e
especialmente, bons cidadãos preparados para
a vida.
A associação não possui nenhum vínculo com o Poder Público, mantendo-se somente
através de doações e da parceria com a ONG Moradia e Cidadania/ES. As aulas ocorrem às
sextas-feiras, das 18h30 às 19h30, e aos sábados, das 8h30 às 10h00, para o público infantil. Já
para o público adolescente, as aulas são às terças e quintas-feiras, das 19h00 às 20h30, no
Instituto João XXIII.

Público Alvo: Crianças e adolescentes de risco social, baixa renda e renda média, das
comunidades do Bairro Itararé e adjacentes: Bairro da Penha, São Benedito, Maruípe, Santa
Marta e Engenharia.
Local: Itararé, Vitória/ES
Parceria: Associação Cristã de Judô e Paradesporto Leal de Judá
Investimento inicial: R$ 8.000,00
Beneficiados: 40 crianças

Coordenação SP: Apresentação Anual de Ballet das
crianças do Espaço CDH São Mateus
As crianças da Oficina de Ballet do Espaço CDH
São Mateus, da Coordenação SP, realizaram, neste dia
29 de setembro de 2018, sua apresentação anual de
dança com a temática “Alice no País das Maravilhas”. A
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ação ocorreu às 10 horas, na Casa de Cultura de São Mateus, em São Paulo/SP. A
apresentação visa expor aos responsáveis o resultado do trabalho técnico realizado durante o
ano nas oficinas.
A montagem coreográfica buscou uma abordagem diferente da já tão conhecida história,
enfatizando seu aspecto social e ressaltando questões como preconceito, poder, consciência e
empoderamento; estimulando a cidadania desde a infância.
A apresentação contou com a presença de 50 crianças na coreografia, cerca de 70
convidados na plateia, as assistentes de projeto da Moradia e Cidadania Maria Sandra Souza
Ramos e Carla Cristina Gomes e a Oficineira Marcela Lopes Borges da Costa.

Crianças do Projeto Iniciação Esportiva da Coordenação SP no Festival de Futsal Sub 11

No dia 29 de agosto de 2018, dez
participantes do Projeto Iniciação Esportiva do
espaço CDH APCEF/SP participaram do Festival de
Futsal Sub 11, que ocorreu às 13 horas, no Esporte
Clube Pinheiros, em São Paulo/SP. A ação teve
como principal intuito valorizar o desempenho dos
atletas através da participação em campeonatos
esportivos. Três escolinhas de futsal estiveram
presentes na competição, a saber: Campo Belo,
Winners Academy e Pinheiros.
Em uma disputa ímpar, com disciplina, companheirismo e treinos intensivos, as crianças
conquistaram o 3º lugar, sendo ovacionados por todos. A Coordenação SP agradece a Almir
Franco de Lima e a Marco Antônio Gonçalves Cardoso pelo Convite.
Coordenação SP promove palestras sobre cidadania nos Espaços CDH São Mateus
A Moradia e Cidadania/SP
promoveu, durante o mês de agosto, uma
série com três palestras nos espaços
CDHs em São Paulo. A ação visou
promover
o
desenvolvimento
da
Cidadania, através de conferências e
debates com as comunidades atendidas
em São Paulo.
A iniciativa beneficiou cerca de
125 pessoas e contou com o apoio de representantes do Sindicato dos Bancários de São Paulo,
da Apcef SP e com Juliana Cardoso.
A primeira palestra ocorreu no Espaço CDH Novo Norte, dia 04 de agosto de 2018, e teve
como tema “Direitos Sociais”; já a segunda palestra abordou a “Importância do Voto”; por fim,
abordando a temática “Papo com Democracia”, a última palestra ocorreu dia 26 de agosto de
2018, no espaço CDH APCEF.

Crianças do Projeto Xadrez da Coordenação
SP participam do Torneio Anual de Xadrez
Pensado

4

A Moradia e Cidadania/SP acompanhou, durante o fim de semana dos dias 25 e 26 de
setembro de 2018, cinco crianças do seu “Projeto Xadrez” no Torneio Anual de Xadrez Pensado.
A ação ocorreu com o apoio da APCEF, no Clube dos Empregados da Caixa, em São Paulo/SP,
e teve como principal objetivo promover às crianças a experiência de participar de torneios,
preparando-os para eventuais disputas.

Coordenação PI: Grupo de Mães Gaivotas promove atividades socioeducativas no
aniversário de Teresina

Em alusão ao aniversário da cidade de Teresina/PI,
durante o mês de Agosto o Projeto Grupo de Mães Gaivotas
que Voam Longe desenvolveu uma série de atividades
socioeducativas voltadas ao exercício da cidadania das crianças
e adolescentes atendidos pela iniciativa.

Coordenação SP promove cerimônia de troca de cordão a 47 capoeiristas do CDH São
Mateus
No dia 29 de setembro de 2018, 47
capoeiristas que frequentam as atividades no
espaço CDH São Mateus participaram da troca
de cordão, sob o olhar atento dos responsáveis.
A ação ocorreu às 12 horas, na Casa de
Cultura São Mateus, com intuito de valorizar o
aprendizado dos capoeiristas, através da
graduação e troca dos cordões de capoeira.
Prestigiaram o evento o Mestre Chiquinho, membro da academia Raiz da Liberdade e
oficineiro responsável pela atividade, e Maria Sandra Ramos Cristina, assistente de Projetos da
ONG, além dos 70 capoeiristas e cerca de 80 convidados.

Coordenação SP: crianças do CDH São Mateus na Copa Open Brasil de Judô 2018
A Copa Open Brasil é um evento
promovido pela LPLA – Liga Paulista de Lutas
Associadas -, que classifica atletas de
Instituições do terceiro setor para participarem do
Campeonato Brasileiro de Judô, antes restrito
apenas a atletas federados. Com intuito de
valorizar o aprendizado e estimular o preparo e
resistência a frustrações, a Coordenação SP
promoveu a participação das crianças e
adolescentes do espaço CDH Novo Norte no
evento.
A ação ocorreu no dia 30 de setembro de 2018, às 09 horas, no Clube de Esportes
Pelezão, em São Paulo/SP e contou com a participação de 400 atletas, 13 deles membros da
Moradia e Cidadania.
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Coordenador da Moradia e Cidadania/GO realiza visita à Escola Pedro de Camargo
O Coordenador Regional da Moradia e
Cidadania/GO, João Batista Cascalho da
Silva,
acompanhado da Gerente de Projetos Sociais Silvana
Coimbra, visitou, dia 19 de setembro 2018, os projetos
“Aprendendo para a Vida” e “Cantarolando”, ambos
resultados da parceria com as Obras Sociais Espírita
Caminheiros de Jesus, na Escola Pedro de Camargo,
localizada no Residencial Itaipu, em Goiânia/GO. O
objetivo da visita foi renovar a parceria com os projetos.
Atualmente o Projeto Cantarolando atende cerca de 135 crianças a partir dos 5 anos de
idade, todas alunas da escola. São fornecidas atividades como balé, flauta doce e violão,
visando desenvolver a capacidade artística das crianças, bem como promover o aprendizado da
música e da dança.

Projetos apoiados pela Coordenação PI serão campo de estágio para alunas do curso de
Serviço Social da FAPI

A vice-coordenadora da Moradia e
Cidadania/PI, Solange Cordeiro, juntamente à
assistente social, Gersânia Mendes, visitaram,
durante os dias 24 e 25 de setembro de 2018,
dois projetos apoiados pela Coordenação PI,
os quais serão campo de estágio
supervisionado para duas alunas do curso de
graduação em Serviço Social da FAPI, através
de termo de cooperação técnica firmado com a ONG.
Na tarde do dia 24, a visita se deu no Projeto “Educando para o Futuro”, no Instituto das
Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de Somasca, que receberá a aluna Elinez Pereira. Já durante
a tarde do dia 25, a visita foi ao Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CACA, que
receberá a estudante Yully Macêdo.
As estagiárias estarão sob a supervisão da ONG Moradia e Cidadania, através da
assistente social e supervisora de campo, Gersânia Mendes, e da Faculdade do Piauí (FAPI),
através da assistente social e supervisora acadêmica, Maria Madalena Caminha.

Coordenação SP promove diversas atividades recreativas durante a semana da criança
A Moradia e Cidadania – Coordenação
SP, entre os dias 02 e 11 de outubro de 2018,
promoveu a realização de diversas atividades,
envolvendo todos os beneficiários dos projetos da
ONG/SP, com o principal intuito de resgatar
valores, anseios, brincadeiras e tradições
populares. As ações ocorreram nos Espaços CDH
APCEF, Novo Norte e São Mateus, todos
vinculados à Coordenação SP, e beneficiaram
cerca de duas mil pessoas.
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Para adultos e idosos, as ações foram voltadas a recordações da infância, rememoração
de cantigas e parlendas, realização de alongamentos e conscientização em prol do outubro rosa.
Aos jovens e adolescentes, foi proposta uma partilha acerca de seus respectivos sonhos,
vinculando-os à descoberta do propósito de vida de cada um. Já às crianças, as atividades
envolveram gincanas, brincadeiras, palhaçaria e a promoção do convívio coletivo.

Coordenação PI participa de evento em comemoração ao Dia das Crianças
A Moradia e Cidadania – Coordenação PI,
na tarde da última sexta-feira, dia 12 de outubro de
2018, promoveu, no Centro de Apoio à Criança e ao
Adolescente – CACA, um evento comemorativo em
alusão ao Dia das Crianças.
A festividade foi um momento descontraído
de interação entre as crianças e agradecimento aos
colaboradores, voluntários e parceiros; de modo
particular, à Sra. Cassandra Hidd, que, além dos habituais esforços em prol das crianças,
disponibilizou, na ocasião, um lanche farto e variado. Ao fim, as crianças receberam, ainda,
presentes doado por Anna Carolina Mendes, adolescente amiga das crianças do CACA.

Coordenação PI recebe alunas de Serviço Social no Projeto CACA
A assistente social da Moradia e Cidadania –
Coordenação PI, Gersânia Mendes, recebeu, durante a
manhã do dia 02 de outubro de 2018, no Centro de
Apoio à Criança e ao Adolescente – CACA, um grupo
de alunas do Curso de Serviço Social da Faculdade
Santo Agostinho.
A visita teve como foco conhecer a atuação da
ONG/PI junto aos projetos sociais por ela apoiados,
bem como acompanhar o fazer profissional do
assistente social frente às demandas cotidianamente apresentadas.

Projeto Sala de Leitura: Coordenação RS promove incentivo à leitura em diversas escolas
locais
A Escola Municipal Presidente Dutra,
em Farroupilha, foi presenteada com mais uma
sala de leitura, promovida pela Moradia e
Cidadania – Coordenação RS. A nova sala
chama-se “Espaço da Imaginação” e foi
inaugurada nesta quinta-feira, 25 de outubro
de 2018.
Contado com esta, são cinco salas
inauguradas pelo “Projeto Sala de Leitura”,
criado pela Moradia e Cidadania/RS para incentivar a leitura, a educação e a cultura; através de
espaços que tragam a perspectiva de que a leitura pode ser vista como um portal que permite
atravessar os limites de tempo e espaço. Além da leitura, as salas são um espaço para
exposição de histórias, oficinas e teatro de fantoches.
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Incentivar o hábito da leitura significa ampliar a oportunidade de acesso ao livro. Dessa forma,
a ideia foi tornar o espaço mais funcional, propiciar melhores condições de uso e proteção ao
acervo e, ao mesmo tempo, providenciar um local alegre e lúdico para despertar o interesse dos
alunos e uma consequente ampliação de repertório crianças e jovens.

Coordenação GO prestigia estreia teatral do Grupo Revoada
A última sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018,
começou repleta de arte no auditório da Biblioteca
Central da Universidade Federal de Goiás (UFG), com
a apresentação de uma peça musical pelo Grupo
Revoada, formado por alunos do Centro de Ensino e
Pesquisa
Aplicada
à
Educação
(CEPAE). Na
participação, parte da programação do XV Encontro
Regional Centro-Oeste da Associação Brasileira de
Educação Musical (ABEM) 2018, os pequenos mostraram ao público um espetáculo com direito
a música, dança e teatro.
Na ocasião, estiveram presentes o Coordenador Regional da Moradia e Cidadania/GO, João
Cascalho, e a Gerente de Projetos, Silvana Coimbra. A ONG/GO contribuiu complementando os
uniformes dos participantes do Revoada, que desde 2009, tem o apoio da Coordenação GO.

Coordenação PI realiza entrega de camisetas a crianças participantes do PROERD
A Moradia e Cidadania – Coordenação PI
realizou, durante a tarde do dia 29 de outubro de
2018, a entrega das camisetas do PROERD –
Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência às crianças atendidas pelo Grupo
de Mães Gaivotas Que Voam Longe, as quais
estão recebendo, semanalmente às segundasfeiras, as atividades promovidas pelo programa,
que vem sendo desenvolvido através das
parcerias com a ONG/PI e a Policia Militar. A
Coordenação PI agradece, ainda, o Rotary Club – Teresina Sul pelo patrocínio das camisetas.

Coordenação GO participa de ensaio aberto da peça Maria Grampinho, encenada por
pessoas com deficiência
O Coordenador da Moradia e Cidadania/GO,
João Batista Cascalho, juntamente à Gerente de
Projetos, Silvana Coimbra, tiveram o privilégio de
participar do ensaio aberto da peça teatral Maria
Grampinho, no Auditório do Instituto Tecnológico em
Artes Basileu França – ITEGOABF, em Goiânia/GO.
O ensaio ocorreu dia 21 de agosto de 2018 e foi
encenado por pessoas com deficiência auditiva,
visual ou intelectual e, também, por pessoas sem
deficiência.
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O espetáculo documentário é inspirado no livro “O que teria na trouxa de Maria”, de Diane
Valdez, e embalado pelas músicas de Débora de Sá e Lua Barreto, inspiradas na mesma
literatura.
O NAIBF é um núcleo de difusão artística vinculado à Coordenação de Arte e Inclusão
do Instituto Tecnológico de Goiás em Artes Basileu França, apoiados pelo INAI, Instituto Arte e
Inclusão e pela ONG Moradia e Cidadania/GO. O Núcleo trabalha em prol da produção artística
para todos; nessa perspectiva, a Coordenação GO investe seus esforços na promoção da
inclusão e acessibilidade de artistas e expectadores com deficiência a espetáculos cênicos.

Coordenação AM realiza Projeto Mãos Proféticas Kids juntamente com a IDPB
A Coordenação AM, juntamente com a
Igreja Igreja de Deus Pentecostal do Brasil
(IDPB), criou o Projeto Mãos Proféticas Kids, com
intuito de trabalhar a inclusão social com as
crianças do Projeto “Um Olhar para o Futuro”,
quebrar a barreira presente entre surdos e
ouvintes, despertar nas crianças o interesse em
aprender a Língua Brasileira de Sinais e utilizá-la
para a comunicação com pessoas com limitações
auditivas, bem como levar, de algum modo, o som e a comunicação a estes. A ação ocorreu às
13hOO, na IDPB – Catedral Nova Luz, no Bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus/AM, e
beneficiou cerca de 60 crianças.
A aula inaugural do Projeto teve abertura com a “dinâmica do silêncio”. Inicialmente, as
crianças ficaram bastante incomodadas, sem entender o motivo da falta de sons. A atividade, ao
promover uma situação diferente e distante do cotidiano das crianças, despertou a curiosidade e
a atenção delas; trazendo, ao final, uma reflexão sobre como é a vida de um portador de
deficiência auditiva. Com o encerramento da aula, algumas crianças já conseguiram reproduzir
algumas letras em libras e tiveram, assim, a percepção da importância da comunicação entre
surdo e ouvintes.

Crianças de projetos apoiados pela Coordenação PI participam do Circuito Caixa de
Maratoninha
As crianças dos projetos Espaço
Crescer, Grupo de Mães Gaivotas que Voam
Longe e Centro de Apoio à Criança e ao
Adolescente – CACA, todos apoiados pela
ONG Moradia e Cidadania/PI, participaram do
Circuito Caixa de Maratoninha.
A ação ocorreu domingo, do dia 26 de
junho de 2018, na Av. Raul Lopes, em
Teresina/ PI. Três crianças venceram a prova,
ganhando a tão esperada bicicleta, e outras duas alcançaram o segundo lugar. A Coordenação
PI parabeniza esses pequenos vencedores!
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Chuva não trará mais prejuízos à Cooperativa Bola na Rede: Coordenação PE realiza
doação de telhas
A Cooperativa Bola na Rede, que
trabalha com a coleta seletiva de resíduos
sólidos (papel, papelão, pet, entre outros), teve
prejuízos significativos devido às chuvas no
Recife. Isto porque a sua sede, situada no
bairro da Guabiraba, possui pouca área
coberta
(40m²
de
1000
m²)
para
armazenamento dos materiais coletados. “O
espaço sendo descoberto, ele acaba
desvalorizando o material. Porque se molha, perde o valor.
Na temporada de chuva nós perdemos muito material”, explicou a catadora Tatiane
Rabello. Estima-se um prejuízo de R$ 6.000. Para se ter uma ideia o valor é referente a
aproximadamente um mês de trabalho dos 12 catadores cooperados. Entretanto, a cooperativa
recebeu, ontem (02), 87 telhas onduladas da ONG Moradia e Cidadania – Coordenação
Pernambuco. Os materiais serão utilizados na criação de uma nova coberta, que protegerá uma
área de 10m² x 18m².

Coordenação GO: Estreia do Espetáculo Berorrokan cativa público
Aconteceu, nesta terça-feira, 25 de
setembro de 2018, a estreia do Espetáculo
Berorrokan – Origem do Povo Karajá. A
apresentação ocorreu no Teatro Basileu França,
em Goiânia/GO, como parte integrante da
programação do II Seminário Goiano de
Produção Cênica.
A peça é composta por meio da integração
de diversas linguagens artísticas, mesclando teatro, dança, circo e música. O teatro
inclusivo constitui uma importante ferramenta para o desenvolvimento das pessoas portadoras
de deficiências, portanto, o corpo de intérpretes é composto por artistas com e sem deficiência.
O NAIBF – Núcleo de Artes Integradas e Inclusão – é um núcleo de difusão artística vinculada
à Coordenação de Arte e Inclusão do Instituto Tecnológico de Goiás em Artes Basileu França,
apoiado pelo INAI – Instituto Arte e Inclusão.
Com apoio da Moradia e Cidadania/GO, o projeto oferece capacitação a jovens e adultos
portadores de deficiências múltiplas e outras síndromes, além de alunos sem deficiência em
situação de vulnerabilidade, bem como seus familiares, visando a qualificação profissional e
melhorias na qualidade de vida.

Coordenação GO: crianças do Projeto Semeando Cultura se deslumbram com a sétima
arte
Olhos reluzentes e atenciosos não escondem
a ansiedade ao apagar das luzes. A cada lance, os
pequenos espectadores se encantam com as imagens
projetadas no ambiente escuro. Para elas, o momento
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e o lugar estavam, até então, fora do alcance de sua realidade.
Assim, mais um grupo de crianças do Projeto Semeando Cultura, do Núcleo Semeador, teve
a oportunidade de ir ao cinema durante o mês de julho. A iniciativa foi possível através da
aquisição de ingressos por meio do Programa Eu Faço Cultura, repassados pela Moradia e
Cidadania/GO.
Realizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, o Eu Faço Cultura consiste em
uma plataforma virtual que promove a distribuição gratuita, em todo o país, de benefícios
culturais às pessoas de baixa renda, que, dificilmente teriam acesso à sétima arte.
Através de parceria com a Coordenação Piauí, AEAP realiza doação de livros para
Biblioteca Solidária
Em parceria com a Moradia e Cidadania/PI, a
AEAP/PI realizou na tarde do dia 19 de novembro de
2017 a doação de 100 livros para o Projeto Educando
para o Futuro. A Biblioteca Solidária está localizada no
Bairro Real Copagre Zona Norte de Teresina, e atende
crianças e adolescentes com ações socioeducativas no
contra turno escolar. O projeto é desenvolvido pelas
irmãs Ursulinas de Somasca – Freiras Italianas.

Projeto parceiro da Coordenação Rondônia tem a 1ª Cerimônia de Graduação
O dia 23 de dezembro de 2017 foi uma data
especial para o Projeto Lutando pela Cidadania, que
pela primeira vez realizou a Cerimônia de
Graduação de faixas coloridas do projeto. O evento
ocorreu no clube da APCEF-RO, onde mais de 100
atletas do projeto realizam os exames com avaliação
de mestres renomados para alcançarem a tão
sonhada faixa colorida.

Projeto parceiro da Moradia e Cidadania/PI recebe visita da conselheira fiscal estadual.
A Conselheira Fiscal Estadual da Coordenação
Piauí, Roberta Sayra, visitou o projeto CACA (Centro de
Apoio à Criança e ao Adolescente) no Bairro Satélite, na
manhã do dia 24 de janeiro de 2018. Ela é arquiteta, e vai
ajudar na elaboração de um projeto de ampliação para o
centro.

Parceira da Coordenação SC produz videoclipe do Projeto Orquestra de Sons e Latas
O Projeto Orquestra de Sons e Latas
Fábio Silva teve um videoclipe desenvolvido
pela Moradia e Cidadania - Coordenação Santa
Catarina e produzido pela colaboradora Lily
Blumerants.
Atualmente, o projeto social beneficia
mais de 200 alunos da Escola Estadual Fabio
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Silva e Escola Faustina da Luz Patrício. Este projeto conta com a parceria do
CMDCA/Tubarão/SC.

Biblioteca do Expresso Leitura da Moradia e Cidadania/PE chega à Escola Maria Gorett
Após ser repaginada, a biblioteca do
Projeto Expresso Leitura voltou à ativa. No dia 2 de
fevereiro de 2018, ela foi entregue à escola pública
Maria Goretti, do Prado em Recife/PE. O
equipamento contém 50 livros infantis, os quais
auxiliarão na educação dos alunos da instituição
de
ensino,
por
meio
de
atividades
complementares. O objetivo do projeto é estimular
nas crianças o hábito da leitura.

Coordenação DF renova parceria com a Associação Atlética de Santa Maria
É com muita alegria que a Moradia e Cidadania/DF
renovou mais um ano de parceria com a Associação
Atlética de Santa Maria. Em 2018, a Coordenação DF
apoiará os seguintes projetos: Beleza e Visual,
Inclusão Digital, Arte e Vida Saudável e, Bola no Pé e
Escola na Cabeça.
O primeiro dia do curso de cabeleireiro do Projeto
Beleza e Visual que ocorreu no dia 07 de fevereiro de
2018.

Coordenação CE renova parceria para dar continuidade aos projetos sociais em 2018
A Moradia e Cidadania/CE realizou o Curso de
Artesanato Ecológico e beneficiou todos os dependentes
químicos residentes na Fazenda O Caminho. E para marcar
o início das ações sociais, a Coordenação CE renovou o
contrato de parceria com os cursos de Informática, Hardware
e Artesanato.

Coordenação Amazonas entrega de tatames e kimonos para o Projeto RAJA
No dia 22 de fevereiro de 2018 a Moradia e
Cidadania/AM realizou a entrega dos kimonos e
tatames para o Projeto RAJA. Participaram do evento o
Coordenador Estadual AM, Osmar Pantoja; o Gerente
Administrativo
e
Financeiro
Agnaldo
Brelas
acompanhado de sua esposa; e a assistente social da
ONG Marnízia Ribeiro.
Além das doações, a Coordenação Amazonas
realizou a manutenção do espaço físico para melhorar
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o desempenho das atividades realizadas no projeto – que atende 35 crianças e 30 jovens,
totalizando 65 pessoas. O Projeto Raja é realizado no Bairro do Zumbi, Zona Leste de Manaus, e
coordenado pelo empregado da Caixa Wilkerson em parceria com a ONG.

Alunos do projeto da Coordenação SP vão participar do Campeonato Paulista Interclubes
de Xadrez 2018
Seis alunos do Projeto de Xadrez foram
selecionados e estão participando da delegação
que representa a Associação, no tradicional
Campeonato Paulista Interclubes de Xadrez 2018
– considerado o evento mais importante do
calendário da Federação Paulista de Xadrez
(FPX). O Projeto Xadrez é realizado pela Moradia
e Cidadania/SP em parceria com a APCEF.
As aulas acontecem às quartas e sábados, no clube dos empregados da Caixa, em
Interlagos, sob a orientação da Professora Helga Sampaio Basseto e sob o olhar atento e
participação dos enxadristas da APCEF-SP.

Projeto parceiro da Moradia e Cidadania/SP participa do Campeonato Paulista de Xadrez
Aconteceu no dia 24 e 25 de março de 2018 o
Campeonato Paulista de Xadrez, realizado no clube
dos empregados da Caixa em São Paulo, categorias
sub 8, 12 e 16. O evento foi realizado no Salão de
Eventos da APCEF e teve como objetivo incentivar o
xadrez para crianças e adolescentes. Cerca de 200
pessoas participaram do encontro.
As crianças do Projeto Xadrez participaram do
evento, mostrando coragem em partidas com
adversários que aprendem o xadrez desde muito
pequenos. A equipe cresce a cada dia, e a Moradia e Cidadania/SP aproveita para agradecer à
professora Helga e ao Departamento de Esportes da APCEF/SP pelo apoio e parceria.

Projeto apoiado pela Coordenação PI recebe evento especial em comemoração à Páscoa
A páscoa do Espaço Crescer (apoiado pela
Coordenação PI), foi diferente e muito especial! Um
grupo de crianças do Condomínio Mirante de Lago,
se reuniu, vendeu objetos usados e arrecadou
recursos para comprar salgados, bolo, refrigerante e
ovos de chocolate para os beneficiários do Espaço
Crescer – que retribuíram através de uma pequena
peça teatral sobre “Jesus Cristo e suas lições de
vida e amor ao próximo.”
O Espaço Crescer e
a ONG Moradia e Cidadania/PI, parabeniza os pais
de todos os envolvidos por apoiar e incentivar seus
filhos a praticarem a solidariedade e o amor ao próximo.
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Em parceria com o PROERD, Coordenação Piauí viabiliza roda de conversa com alunos
Através de parceria e articulação da ONG
Moradia e Cidadania/PI, a Coordenadora do
Programa PROERD (Programa Educacional de
Resistência às Drogas) Major Elizete Lima,
desenvolveu no dia 20 de março de 2018 uma roda
de conversa com os alunos do ensino fundamental
do Colégio Objetivo Unidade Leste II.
A Major Elizete estabeleceu regras e relação
de confiança com os alunos – que participaram
ativamente fazendo perguntas sobre o tema e
interagiram com os colegas. Os assuntos abordados possibilitaram conhecimento e informação
sobre a importância de manter os jovens longe das drogas e da violência.

Moradia e Cidadania/AM realiza evento especial de Páscoa e beneficia crianças e
adolescentes
A Coordenação Amazonas realizou no dia
29 de março de 2018 um evento especial em
comemoração à Páscoa, onde beneficiou 60
crianças e adolescentes do Projeto Um Olhar para o
Futuro. O evento aconteceu em Manaus/AM no
Bairro Zumbi. Na oportunidade, foram realizadas
diversas atividades de integração, e ainda houve a
distribuição de sacolinhas de páscoa para todos os
participantes. A ação aconteceu em parceria com a
Igreja de Deus Pentecostal do Brasil (IDPB).

ONG Moradia e Cidadania/AM realiza projeto Um Olhar Para o Futuro
A Coordenação Amazonas realizou
entre os dias 19 a 21 de março de 2018 o
projeto Um Olhar Para o Futuro. A iniciativa
ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares,
contando com o auxílio da Igreja IDPB e da
Catedral Nova Luz.
O projeto visa realizar atividades de
complemento escolar e sanar dificuldades de
leitura, escrita e operações de matemática
básica.
Ao todo foram 60 crianças e adolescentes beneficiados, os quais obtiveram acesso à
iniciativa através de inscrições e posterior reunião com os respectivos pais e responsáveis. A
pauta do encontro foi a apresentação da Instituição, sua parceria com a Igreja e as atividades
propostas, entre as quais, o reforço escolar de língua portuguesa e matemática e aulas de
educação financeira e ambiental.
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Coordenação PE: Biblioteca do Expresso Leitura chega à escola Solano Trindade para
agregar na educação de 420 alunos
No dia 06 de abril de 2018, a ONG Moradia
e Cidadania – Coordenação Pernambuco entregou
a biblioteca itinerante do projeto Expresso Leitura à
Escola Municipal Poeta Solano Trindade, do bairro
de Água Fria, Recife. A biblioteca ficará na
instituição de ensino até outubro deste ano, onde
atenderá a 420 alunos.
O projeto Expresso Leitura visa estimular
crianças em vulnerabilidade social a adquirir o
hábito da leitura precocemente, através da
disponibilização de bibliotecas itinerantes que circulam em escolas públicas e projetos sociais.
Os equipamentos contêm livros de fácil compreensão que auxiliam no trabalho educativo
proporcionado pelos professores.

Coordenação ES: Conheça a Obra Social Gabriela Dellane
A Obra Social Gabriel Delanne, no município de
Cariacica, é parceira da ONG Moradia e Cidadania/ES
desde 2016. A parceria ocorre através de diversos projetos
voltados para comunidades carentes do Município,
principalmente com a Obra Social.
Atualmente, neste Programa, são atendidas
diretamente 200 pessoas, entre 4 meses a 15 anos de
idade, em situação de vulnerabilidade e risco social,
distribuídas em grupos em turno escolar (Matutino ou
Vespertino) e em turno integral.
O projeto busca desenvolver atividades centradas em brincadeiras, com ênfase na
acolhida e no convívio familiar e comunitário, fazendo uso de experiências lúdicas, musicalização
infantil e educação física. O principal foco é a construção de espaços de convivência e
fortalecimento de vínculos.
A sede da Obra Social está localizada no bairro Novo Horizonte em Cariacica/ES, local
caracterizado por uma população de jovens mães solteiras que necessitavam de local adequado
para deixarem seus filhos enquanto trabalham.

Moradia e Cidadania/AM participa de seletiva amazonense do Projeto Raja de Jiu-Jtsu

O Projeto Raja, do bairro Zumbi dos
Palmares na Zona Leste de Manaus/AM, convidou
a Moradia e Cidadania/AM, dia 7 de abril de 2018,
para participar de uma seletiva Amazonense, com 9
participantes, dos quais 8 ficaram na colocação: 3
Bronze , 2 Prata e 3 ouro.
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A seletiva ocorreu na Arena Amadeu Teixeira e beneficiou, ao todo, 80 participantes,
entre crianças e adolescentes. Ao fim, Pedro Gabriel e Roniel da Costa foram convidados para
disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em São Paulo.

Projeto Lutando pela Cidadania, da coordenação Rondônia, participa de Campeonato de
Taekwondo
Implantando em dois locais da Zona
Leste de Porto Velho, o Projeto Lutando pela
Cidadania oferece aulas de Taekwondo para
crianças e adolescentes que se encontram em
situação de vulnerabilidade social. A iniciativa
visa incentivar a cidadania através do esporte,
oferecendo oportunidade de aprendizado e
formação
de
atletas.
Atualmente,
são
beneficiados, ao todo, 150 crianças e
adolescentes.
O dia 22 de abril de 2018 foi uma data especial para o “Lutando pela Cidadania”, que
participou do XVI Meeting Junior – 2° Etapa do Ranking 2018, um Campeonato de Taekwondo
importante que define o ranking na Federação. O evento ocorreu na quadra da IFRO – unidade
Jorge Teixeira, onde 26 atletas do projeto competiram e foram avaliados por profissionais
renomados. A equipe dos “Lutando pela Cidadania” fez bonito e conquistou o primeiro lugar na
categoria kirogui luta.

Conheça o Projeto Águia Pequena da Coordenação SC!
A Moradia e Cidadania/SC, através do
Instituto Águia Pequena, e em parceria com as
Fraldas Pampers, realiza o projeto Águia
Pequena, cujo propósito é assegurar uma
educação inclusiva, equitativa e de qualidade,
além da promoção de oportunidades de
aprendizado acessível e acesso à execução da
cidadania.
O projeto Águia Pequena acolhe
crianças cujas famílias possuem necessidade de apoio em sua reestruturação familiar, tais
como: pais com doenças graves, vícios, presidiários, com dificuldades conjugais, entre outras. A
iniciativa ocorre em Blumenau e, no total, são cerca de 80 beneficiados.
Coordenação SC: confira o Projeto Grupo Criança e Seus Amigos!
A ONG Moradia e Cidadania/SC é
parceira da SESMA e do Comitê SR Norte no
projeto Grupo Criança e Seus Amigos. O Grupo
foi criado com o objetivo de levar atividades
sócio-educativas nas áreas da música, artes e
teatro, visando entretenimento e melhoria na
qualidade de vida, bem como a disseminação de
cultura e educação às crianças dos orfanatos e
aos Lares da Terceira Idade de Joinville.
O projeto promove, ainda, ações culturais
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e lúdicas objetivando melhorar a auto-estima e redução da solidão dos idosos. A iniciativa
beneficia um total de 70 pessoas, entre 50 crianças e 20 idosos.

Coordenação SC: conheça o Projeto Arte Para Todos
A Moradia e Cidadania/SC e a Casa e
Cultura são parceiras do Instituto Impar no
Projeto Arte Para Todos, que visa, de modo
geral, reduzir a desigualdade social, através
da promoção de educação e cultura.
O projeto tem como principais
objetivos a promoção da inclusão social às
pessoas com deficiência intelectual assistidas
pelo NAIPE através das artes cênicas (dança
e teatro), o incentivo à arte como ferramenta
de desenvolvimento social e a ampliação da discussão acerca das questões relativas aos
processos de inclusão e inserção das pessoas com deficiência. O projeto ocorre em Joinville e,
ao todo, são cerca de 60 crianças e adolescentes beneficiados.

Coordenação PI: crianças do CACA participam de Blitz Legal esta sexta
As crianças do Centro de Apoio à
Criança e ao Adolescente – CACA, projeto
apoiado
pela
Moradia
e
Cidadania/PI,
participaram, na manhã desta sexta-feira, 18 de
maio de 2018, da *Blitz* legal.
A iniciativa ocorreu no Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes e as crianças
foram acompanhadas por profissionais do
Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS Leste II e III Vila Bandeirantes e pelo educador social Mazim, colaborador voluntário do
CACA.
A ação teve como principal objetivo sensibilizar, informar e convocar todos a agirem em
prol da defesa das crianças e adolescentes contra abusos sexuais.
Coordenação SP promove apresentação de Violão na Feijoada Cultural da APCEF/SP
A APCEF/SP promoveu neste dia 19 de
maio 2018, às 13h00, a Feijoada Cultural,
evento artístico para associados, dependentes e
convidados. A iniciativa contou ainda com um
sarau, onde os presentes puderam mostrar seus
talentos em apresentações artísticas e outras
manifestações
culturais,
inclundo
alguns
participantes da Oficina de Violão da ONG/SP.
A ação ocorreu no Clube dos
Empregados da Caixa, em São Paulo; e teve
como principal objetivo divulgar aos empregados participantes do evento as atividades da ONG
que acontecem no Clube, bem como valorizar o aprendizado dos alunos das Oficinas de Violão.
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Moradia e Cidadania/AM participa do Campeonato Diego Trindade com o Projeto Raja
O Projeto Raja e seus participantes são
motivo orgulho: do Bairro Zumbi para todo o
Brasil! Enquanto um dos membros estava
participando do Campeonato Brasileiro de JiuJtsu, em São Paulo, outros estavam lutando em
Manaus, no 3º Campeonato Diego Trindade,
que ocorreu dia 26 de maio de 2018. Foram
inscritos 15 atletas entre 6 e 16 anos e, como
resultado, 9 atletas conquistaram o 1º lugar e 5
o 2º. Neste mesmo dia, o atleta Rannyel se
consagrou campeão brasileiro na categoria
Pena Faixa Branca.
Atualmente, o Projeto Raja tem cerca de 65 atletas, participando diariamente das
atividades, que, além dos treinos, contam também com palestras sobre a prevenção de DSTs,
drogas, educação ambiental, entre outros temas que são abordados com as crianças,
adolescentes e jovens do projeto e da comunidade!

Orquestra de Sons e Latas Escola Fábio Silva se apresentou nas festividades dos 147
anos de Tubarão
A Orquestra de Sons e Latas da Escola
Estadual Fábio Silva teve a honra de prestigiar a
festividade do aniversário de Tubarão com uma
belíssima apresentação, dia 27 de maio de 2018, às
17h30, no palco ao lado da Arena Multiuso.
O Projeto Orquestra de Sons e Latas beneficia
mais de 120 alunos do primeiro ao nono ano da
Escola Estadual Fábio Silva desde março de 2017
e visa promover a Cultura de Paz e o fortalecimento de vínculos por meio da Musicalização,
Sustentabilidade e Educação Biocêntrica.
Coordenação CE promove cursos através dos Projetos Mondubim e Videira!

A Coordenação CE promove cursos de
informática e hardware, dança, música, artesanato,
cabeleireiro e corte e costura através dos Projeto
de Mondubim e do Projeto Videira, no bairro
Sapiranga. Ao todo, são atendidas cerca de 200
pessoas.

Projeto Raja da Coordenação AM participa do Campeonato
Brasileiro de Jiu Jtsu
Ocorreu neste 26 de maio de 2018, às 8h, no Ginásio
Mauro Pinheiro, São Paulo/SP, o Campeonato Brasileiro de Jiujitsu, competição realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu
que ocorre anualmente desde 1996.
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Tendo isto em vista e, com intuito de representar a ONG e o Estado do Amazonas, a
Coordenação AM promoveu a participação Rannyel da Costa Oliveira em toda a atividade, desde
a compra das passagens aéreas até a estadia do campeão, o qual foi acompanhado à distância
pelo Coordenador da ONG/AM, Osmar Pantoja da Silva, e da Assistente Social, Marnizia Dias.
Rannyel Izac da Costa Oliveira é participante do Projeto Raja, iniciativa de Esporte e
Educação da ONG Moradia e Cidadania/AM, criada por Wilkerson Oliveira, um empregado da
caixa. Ao todo, são beneficiadas pelo Projeto Raja em torno de 65 pessoas, mas, de modo
geral, todo o Estado do Amazonas está sendo beneficiado com o Titulo de Rannyel, Campeão
Brasileiro Mirim Pena, que conquistou a medalha de ouro.

Coordenação SC promove a Titulação do Curso de Educação Biocêntrica
Após doze meses do Curso de Extensão em
Educação Biocêntrica, ocorreu, durante o mês de maio, o
módulo da Colheita e a Titulação de 24 alunos de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul.
Nesta titulação, estiveram presentes entre os
formandos quatro colegas da Caixa, incluindo o
coordenador de Santa Catarina, Osmar Meister, e o
coordenador do Comitê SR Florianópolis, Sandro
Xavier.
O curso, desenvolvido pela ONG Moradia e Cidadania/SC em parceria com UNISUL –
Polo Pedra Branca visa a qualificação de educadores, socioeducadores, assistentes sociais,
bancários, lideranças comunitárias, articuladores sociais e gestores de organizações ligados ao
Terceiro Setor de Santa Catarina.
Durante 12 meses, os participantes aprenderam e ensinaram os pressupostos teóricos e
vivenciais da Educação Biocêntrica com viés intervencionista, podendo, assim, desenvolver
projetos em seus locais de trabalho e em comunidades socialmente vulneráveis.
Coordenação PI realiza Projeto Conviver e Respeitar com as crianças do CACA
As estagiárias de Serviço Social, Geiza e
Ildener, supervisionadas através de Termo de
Cooperação Técnica firmado entre a ONG
Moradia e Cidadania, com supervisão de campo
feita por Gersânia, e a FAPI, com a supervisão
acadêmica de Sandra Régia, desenvolveram o
projeto de intervenção “Conviver e Respeitar”, no
Centro de apoio à criança e ao Adolescente –
CACA (Campo de estágio).
O Projeto ocorreu entre os dias 09 e 11 de maio de 2018 e objetivou estimular o
exercício da cidadania, autoestima, relações familiares e comunitárias, afetividade, respeito ao
próximo e a convivência coletiva.
As estagiárias promoveram ações através de oficinas temáticas incentivando a disciplina
e despertando nas crianças e adolescentes o potencial de realizar mudanças e prevenir
situações de riscos pessoais e sociais.
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Coordenação AM promove roda de conversa em prevenção ao abuso sexual infantil
A Moradia e Cidadania/AM realizou, dia
30 de maio de 2018, às 13 horas, uma campanha
de orientação e prevenção contra o abuso e
exploração sexual infantil com as crianças do
Projeto Um Olhar Para o Futuro.
A atividade foi realizada com roda de
conversa e orientação, promovida pela assistente
social da Moradia e Cidadania, Marnizia Dias e
contou, ainda, com a participação dos pais e com
o apoio da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil e
do Pastor Abmael Pessoa.
Após o momento de partilha, a professora do Projeto Dilcinelia Pires apresentou o teatro
de fantoches Lilico e Leleca, contando um pouco da história da Campanha, as formas como
cada criança pode se prevenir e denunciar, através do Número Disque 100. Ao todo, foram
beneficiadas em torno de 60 crianças e adolescentes.

Coordenação PI promove Rodas de Conversa e Conscientização
A Moradia e Cidadania/PI promoveu nesta
última quarta-feira, dia 30 de maio de 2018,
através da parceria com a Defensoria Pública do
Estado do Piauí, uma roda de conversa e oficina
com as famílias do Grupo de Mães Gaivotas que
Voam Longe, localizado na Zona Rural Leste,
Estrada da Cacimba Velha, em Teresina/PI
Já nesta sexta-feira, 01 de junho de 2018,
a Coordenação promoveu uma roda de conversa
no Instituto das Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de Somasca, localizado na Real Copagre, na
Zona Norte de Teresina. O evento contou com o apoio da Dra. Patrícia Monte, membro da
Defensoria Publica e Coordenadora da Campanha do Sub- Registro.
Na ocasião, o público foi orientado acerca da importância do registro civil e a forma como ele
pode ser adquirido, além de esclarecimentos sobre o papel da Defensoria Publica junto à
sociedade, os Direitos da Família, entre outros temas.

Alunos do Projeto “Bom de Bola, Bom na Escola” são Vice-Campeões da VI Copa
Noroeste de Futebol Society Infantil
Os alunos do Projeto “Bom de Bola, Bom na Escola”
conquistaram o Vice-Campeonato da VI Copa Noroeste de Futebol
Society. A final aconteceu dia 16 de junho de 2018, em Goiânia. Ao
todo, 45 crianças, entre 7 e 13 anos, participaram da
competição. Esta é a quarta edição que o “Bom de Bola” participa e
figura entre os três primeiros colocados, sendo que, em duas delas,
as crianças alcançaram o primeiro lugar.
O objetivo do projeto é promover o desenvolvimento físico,
psicológico e social das crianças, além da prática esportiva com
acompanhamento técnico para as 70 crianças e adolescentes, entre
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7 e 16 anos, beneficiados. A iniciativa conta com as parcerias da Moradia e Cidadania –
Coordenação Goiás e da Associação dos Idosos do Jardim Balneário Meia Ponte.

Coordenação SP promove Palestra Motivacional para crianças e adolescentes no espaço
CDH APCEF/SP
A Moradia e Cidadania/SP, em parceria
com a APCEF, promoveu, dia 15 de maio de
2018, uma Palestra Motivacional para crianças e
adolescentes no Espaço CDH.
A ação ocorreu às 16 horas, no Clube dos
Empregados da Caixa, em São Paulo/SP, e teve
como objetivo a sensibilização das crianças para
valores fundamentais, tais como família, amizade,
educação e saúde, através do esporte. Ao todo, foram beneficiadas cerca de 50 jovens.

Coordenação SP promove bate-papo sobre democracia no espaço CDH São Mateus
Durante o mês de junho, o tema “democracia”
vem sendo abordado em todas as unidades da ONG
Moradia e Cidadania no Estado de São Paulo. No dia
15 de junho de 2018, às 14h, a Coordenação SP
recebeu a vereadora Juliana Cardoso, atuante na zona
leste da capital, para uma conversa sobre políticas
públicas e privadas, bem como a Campanha Caixa
100% Pública.
A ação ocorreu no Espaço CDH São Mateus, em São Paulo/SP, e teve como principal
objetivo promover um debate acerca da participação popular num regime democrático. Ao todo,
foram envolvidas cerca de 30 pessoas.

Crianças do Espaço Crescer participam da formatura do PROERD na última quinta-feira
No final da tarde da última quinta-feira, dia 12
de julho de 2018, as crianças do Projeto Espaço
Crescer, apoiado pela Coordenação PI, receberam,
logo após juramento, o certificado de “Criança
Proerdiana”. Na solenidade da formatura, elas
assumiram o compromisso de dizerem “não” às drogas
e à violência.
A cerimônia foi conduzida pelo Policial Rocha,
instrutor do PROERD, e, além dele, estiveram também
presentes os policiais militares Ítalo Amorim,
representando a Coordenadora do PROERD/PI, e Clendson, caracterizado de Leão, o mascote
do Programa. Também participaram da ação as famílias das crianças, as educadoras, a
Coordenadora do Espaço Crescer, a Coordenadora da Moradia e Cidadania/PI, Solange
Cordeiro, e a assistente social Gersânia Mendes.
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Projeto Aprendendo a tomar decisões com o Xadrez/Apcef Cidadã – Coordenação SP
O projeto tem como objetivo demonstrar de
forma teórica e prática a importância do xadrez e,
consequentemente, estimular o raciocínio lógico na
tomada de decisões difíceis durante o dia-a-dia dos
aprendizes. O público alvo são crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, separados por faixa etária.
A metodologia a ser aplicada é o ensino da
teoria e da prática do xadrez através de
profissionais que dominam não só a prática, mas
também pedagogia; de modo a abordar o conteúdo da melhor forma, de acordo com a faixa
etária. São utilizados vídeos, dinâmicas, brincadeiras e jogos, de modo que os conceitos sejam
melhor firmados, até que se chegue, de fato, ao jogo propriamente dito.

Coordenação PI promove PROERD para crianças do Projeto Espaço Crescer
A ONG Moradia e Cidadania/PI, através de
parceria com a Polícia Militar de Piauí, leva o PROERD
– Programa Educacional de Resistência às Drogas e a
Violência – para o Projeto Espaço Crescer.
O Programa é estruturado em lições
pedagógicas ministradas por um policial militar; que,
além da sua presença física no Projeto como educador
social, propicia um forte elo na comunidade,
fortalecendo a tríade: Polícia Militar, Espaço Crescer e
Família.
As crianças foram bastante receptivas à iniciativa e estão recebendo o PROERD Kids
(voltado para a faixa etária de 05 a 09 anos), no qual o instrutor, Policial Rocha, trabalhará
quatro lições, através de encontros semanais. O objetivo é transmitir uma mensagem de
valorização à vida e a importância de manter-se distante das drogas e da violência.

Coordenação PI: Crianças do Projeto CACA são recebidos por Funcionários Caixa
O Projeto “Amando e Trabalhando o
Futuro das Crianças e Adolescentes” (CACA),
apoiado pela ONG Moradia e Cidadania/PI,
incentiva fortemente a cultura através das artes
cênicas, visuais e corporais.
Assim, na manhã da última terça-feira,
dia 03 de julho de 2018, os parceiros
e colaboradores da Caixa Econômica Federal
(empregados e aposentados) receberam as
crianças e adolescentes em sua comemoração
junina, com apresentações de quadrilha e a típica
“dança do boi”. Os “Arretados do CACA” abrilhantaram a festa, além de prestigiar e agradecer
aos empregados e aposentados da Caixa pela contribuição mensal, que possibilita a prática da
cidadania no dia-a-dia das crianças e de suas famílias.
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Coordenação AM promove participação do Projeto ICMDIS no 1º Workshop do Curso de
Libras do CETAM
A Moradia e Cidadania/AM promoveu aos
membros do Projeto Igreja Comunidade de Mãos
Dadas com a Inclusão Social (ICMDIS), a
participação no 1º Workshop de Libras do curso
do CETAM, no Município de Manacapuru,
localizado
na
região
metropolitana
de
Manaus/AM.
A iniciativa ocorreu dia 26 de junho de
2018, à convite do representante do Centro de
Educação e Tecnologia do Amazonas, Professor
Roberto Nascimento. Ao todo, participaram 15 alunos, acompanhados pela Professora
Alcenildes Matos e pelo Pastor Abimael Pessoa e acolhidos pelo Professor Roberto.
As apresentações tiveram início às 19h00, na Escola Municipal Castelo Branco, e, entre
as atividades atrativas, os participantes tiveram acesso a conhecimentos e percepções acerca
do uso das libras como instrumento de inclusão social, com destaque para a realidade dos
indivíduos com limitações auditivas que ainda se deparam com negligências por parte da
sociedade.
O Grupo Mãos Proféticas Nova Luz, criado há dois anos, tem como objetivo quebrar a
barreira da comunicação entre surdos e ouvintes, bem como “levar o som ao mundo do silêncio”.
O grupo surgiu, em primeira instância, através da ideia do pastor Abimael Pessoa, sendo, em
seguida, privilegiado pela intérprete Alcenildes de Matos. Hoje, ele conta, ainda, com o apoio
direto e indireto da ONG Moradia e Cidadania.

Coordenação DF: Projeto Pró-Vida realiza Copa Criança em sede no Recanto das Emas
O Pró–Vida, organização apoiada pela
Coordenação DF, em parceria com a FELFA
(Federação das Ligas de Futebol Amador do DF),
realizou no sábado, dia 30 de junho de 2018, no
período da tarde, a Copa Criança – categorias Sub 9,
Sub 11 e Sub 13.
Foi um dia de festa para o Projeto Integral de
Vida e para Moradia e Cidadania/DF, que agradece
por poder fazer parte deste projeto.

Voluntários da Moradia e Cidadania/PE realizam ação social com crianças de
comunidades em Campo Grande
Os voluntários da Brigada da Alegria
realizaram uma ação social na Capela Santa
Cecília, em Campo Grande, na manhã deste
sábado, 25 de agosto. A ação foi realizada
com o apoio da Pastoral da Criança e atendeu
a 60 crianças das comunidades de Ilha de
Joaneiro e Chié.
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No térreo da capela as crianças puderam brincar na piscina de bolinhas e na cama
elástica disponibilizada pela ONG Moradia e Cidadania. E no primeiro andar, participaram das
brincadeiras do Mister ONG e ganharam lanches, materiais de higiene e brinquedos doados por
voluntários e funcionários da GITEC/RE (CAIXA). A ação também marcou o lançamento das
novas camisas da ONG.

Escola pública de São Lourenço é a grande vencedora do 12º Festival de Música do COEP
– PE
No dia 22 de agosto de 2018,
ocorreu a 12ª edição do Festival de
Música do COEP-PE, no Centro de
Convenções de Olinda. A competição
musical
escolar
contou
com
a
participação de 23 escolas públicas e o
tema
foi
o
14º
Objetivo
de
Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Vida na água.

Educação alimentar: crianças beneficiadas pela Fundação Cecosne aprenderão a cultivar
horta sem agrotóxicos
No dia 17 de setembro, Fafire e Fundação
Cecosne, ambos representantes da ONG Moradia e
Cidadania/PE, se reuniram para organizar o início do
projeto Horta Comunitária no Cecosne – Madalena,
Recife.
O projeto prevê a criação de uma horta livre
de agrotóxicos reproduzida por 12 crianças, de 8 a 15
anos, beneficiadas pela fundação.
As atividades serão coordenadas pelo núcleo
de extensão da Fafire, e os alimentos da horta serão
utilizados nos cursos de pastelaria e padaria da
Fundação Cecosne, assim como nas refeições
gratuitas oferecidas pela fundação aos alunos dos seus cursos profissionalizantes. A ONG –
Coordenação Pernambuco, por sua vez, ajudará com o custo dos materiais necessários para o
projeto, tais como pás, sementes, etc.

Crianças de projetos apoiados pela Coordenação GO participam do Circuito Caixa
de Maratoninha 2018

O Circuito Caixa de Maratoninha, maior
circuito de corrida infantil do país, aconteceu no
domingo de 12 de agosto, em Goiânia/GO. A prova
foi realizada no Parque Leolídio Di Ramos Caiado e
contou com a participação de mais de 1.300
crianças com idade entre 5 e 12 anos, que
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disputaram provas de 300 metros, separadas por gênero e faixa etária.
Três participantes dos projetos sociais apoiados pela Moradia e Cidadania/GO chegaram
em 1º lugar, cada um deles levou a tão sonhada bicicleta. Cerca de 50 crianças dos projetos
OSCECAJE (Obras Sociais Espíritas Caminheiros de Jesus) e do Projeto Social Semeador de
Senador Canedo, ambos do Estado de Goiás, participaram do evento.
O Circuito Caixa de Maratoninha tem como objetivo promover a cidadania, estimular a
prática do esporte, revelar novos talentos e promover a inclusão social de crianças e jovens.
Além de oportunizar lazer e integração junto às comunidades participantes e a difusão da prática
do atletismo como modalidade esportiva.

Coordenação PI potencializa Oficinas educativas da Associação de Pescadores da Ilha do
Maruim (ASPIM)
A ONG Moradia e Cidadania/PE inaugurou,
no mês de julho, o projeto Aprendendo a Vencer – o
seu 22º desenvolvido em Pernambuco. Trata-se do
apoio constante às oficinas de música e lazer
desenvolvidas pela Associação de Moradores da
Ilha do Maruim (ASPIM) em sua sede, no bairro de
Santa Tereza, Olinda. Nelas, 40 crianças aprendem
música com flautas e se divertem nas aulas de
recreação realizadas nas manhãs dos sábados. A
intenção do projeto é afastar os pequenos
moradores da Ilha do Maruim do convívio da
violência e das drogas que afligem a região.
Para ajudar a associação neste trabalho social, a Moradia e Cidadania doou 20 flautas,
20 pandeiros, 20 estantes de partitura, um teclado e cordas para violão. A ONG também
disponibilizará materiais para as aulas teóricas de música (livros de teoria musical, cadernos de
música, canetas, borrachas, etc.) e para a oficina de recreação (cartolinas, tubos de colas, tintas
e afins).

Coordenação AM repassa doação de frutas aos projetos do Bairro Zumbi dos Palmares e
da Colônia Antônio Aleixo!
Durante os meses de outubro e novembro
de 2018, a Moradia e Cidadania – Coordenação
Amazonas recebeu a doação de diversas frutas da
Empresa Sítio da Serra. A contribuição foi realizada
por intermédio do Projeto Entre Amigos, que,
visando contribuir para a promoção do bem estar
coletivo, doa os alimentos a projetos e instituições
com ações sociais.
A Coordenação AM repassou os donativos a
alguns dos projetos desenvolvidos em dois bairros
localizados nos arredores de Manaus. No Bairro Zumbi dos Palmares, foram beneficiados os
Projetos Arca de Noé, Um Olhar Para o Futuro, Mãos proféticas, Raja, a Igreja IDPB – Cathedral
Nova Luz, bem como algumas famílias da comunidade. Já na Colônia Antônio Aleixo, receberam
as doações o Projeto Ecae, o Projeto Arte Malotes, o Grupo de idosos Sempre Amigos e a Igreja
IDPB – Cathedral Nova Luz. Ao todo, foram 670 pessoas atendidas.
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Coordenação SP participa da Apresentação Anual de Ballet do CDH APCEF
Ocorreu, dia 09 de novembro de 2018, a
Apresentação Anual de Ballet do CDH APCEF/SP. A ação
teve como objetivo demonstrar aos pais e responsáveis o
aprendizado absorvido ao longo do ano de 2018, através de
uma sequência de coreográfica que compôs o espetáculo
“Um sonho de natal”.
O espetáculo, sediado no próprio CDH APCEF/SP,
recebeu o suporte da Moradia e Cidadania/ na ideação,
planejamento, organização e execução das atividades, e
beneficiou, ao todo, cerca de 110 alunas.

Moradia e Cidadania encerra com júbilo dois de seus projetos.
Na última terça-feira, dia 04 de dezembro de 2018, a
Moradia e Cidadania – Coordenação Amazonas encerrou, com
êxito, dois de seus projetos: “Um Olhar Para o Futuro” e “Mãos
Proféticas”, ambos realizados em Manaus/AM.
Tendo todos os objetivos alcançados, os responsáveis
pelo Projeto Um Olhar Para o Futuro puderam observar suas
crianças lendo, escrevendo e realizando operações em
matemática com maestria; já os líderes do Projeto de Educação
Básica de Linguagem Brasileira de Sinais – Mãos Proféticas foram
capazes de contemplar seus alunos quebrando barreiras na
comunicação entre o surdos e ouvintes através do domínio da
linguagem de libras.
A solenidade gerou grande comoção aos aproximadamente 180 presentes, entre familiares e
alunos dos próprios projetos, com a apresentação de Cantata de Natal, realizada pelos membros
do Projeto um Olhar para o Futuro, e a apresentação completamente em libras da música
“Conquistando o impossível”.

Coordenação SP participa da Troca de Cordão de Capoeira e de Faixas de Judô do Novo
Norte
Ocorreu neste sábado, dia 01 de dezembro de
2018, a solenidade de Troca de Cordão de Capoeira e de
Faixas de Judô do ano de 2018 para os alunos do Novo
Norte. A ação teve como intuito valorizar o
desenvolvimento das crianças durante o período que se
encerra, apresentar tal resultado aos pais e responsáveis,
bem como internalizar o significado deste rito de passagem
no desenvolvimento pessoal das crianças.
O evento, sediado no próprio Espaço CDH Novo
Norte, em Jardim Guançã/SP, contou com o empenho da
Moradia e Cidadania/SP na ideação, planejamento, organização e execução das atividades, e
recebeu cerca de 40 pessoas.
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Coordenação SP participa da Apresentação Anual de Violão dos alunos do Novo Norte
Ocorreu neste sábado, 01 de dezembro de
2018, a Apresentação Anual de Violão dos alunos do
Novo Norte. O evento, composto por apresentações
musicais de instrumentos integrados, tem como foco a
apresentação aos pais e responsáveis do aprendizado
absorvido pelas crianças e adolescentes ao longo do
ano letivo.
A ação, sediada no próprio Espaço CDH Novo
Norte, em Jardim Guançã/SP, contou com a participação da Moradia e Cidadania na ideação,
planejamento, organização e execução das atividades, e beneficiou o total de 15 alunos.

Coordenação SP: Crianças do Projeto Xadrez vão à Colônia de Campos do Jordão
A Moradia e Cidadania – Coordenação SP
promoveu, entre os dias 23, 24 e 25 de novembro
de 2018, a visita de associados, dependentes e
convidados à Colônia de Campos do Jordão, com
atividades lúdicas e a realização de um torneio de
xadrez.
A ação, intitulada Xadrez na Montanha,
teve como intuito a incentivar a inclusão social de
oito das crianças atendidas pelo Projeto Xadrez,
realizado em parceria com a ONG/SP nas
dependências do clube da APCEF/SP.
A visita, que ocorreu na Colônia da
ApcefSP, em Campos do Jordão/SP, contou com a
presença de diversos enxadristas da região, associados à APCEF e de membros da Moradia e
Cidadania, que realizaram o acompanhamento e a tutoria das crianças que participaram do
Xadrez na Montanha. Ao todo, foram 24 beneficiados.

Coordenação SP promove participação no XVIII Campeonato Brasileiro e no Sulamericano
de Judô
Durante o mês de novembro, ocorreram dois grandes
eventos de competição: o Campeonato Brasileiro, que reúne
equipes representantes das ligas estaduais, e o Campeonato
Sul-Americano, no qual estarão presentes as delegações do
Chile, Argentina e Angola, defendendo seus próprios países.
Dentro deste contexto, entre os dias 23 e 24 de
novembro de 2018, três atletas representaram a Moradia e
Cidadania, através da LPLA – Liga Paulista de Lutas
Associadas, e marcaram presença em Mariana/MG.
Como resultado, Thiago subiu no pódio e recebeu o 3º
lugar, Jhonatan participou no “Interkids” e ganhou medalha de
participação e Fabian Rian ganhou a primeira luta, mas foi desclassificado na segunda. Ao todo,
foram cerca de 1200 participantes.
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Coordenação SP promove evento de Apresentação Anual de Ballet do Novo Norte

Ocorreu neste sábado, dia 01 de dezembro de
2018, a Apresentação Anual de Ballet do Novo Norte. A
ação teve como objetivo demonstrar aos pais e
responsáveis o aprendizado absorvido ao longo do ano de
2018 em uma apresentação única, distribuída em uma
sequência de coreografias. A Moradia e Cidadania –
Coordenação SP ficou responsável pela ideação,
planejamento, organização e execução das atividades.
O espetáculo, sediado no próprio Espaço CDH
Novo Norte, em Jardim Guançã/SP, visou retratar
temáticas bastante recorrentes à faixa etária, tais como
bullying, amizade, solidariedade, respeito aos animais e trabalho infantil; tudo isto com
abordagem clássica. Ao todo, foram beneficiadas cerca de 100 pessoas.

Coordenação AM: Pedro Gabriel do Projeto Raja conquista a medalha de ouro na Copa
Arthur Neto 2018
A Moradia e Cidadania – Coordenação
Amazonas é, mais uma vez, agraciada com uma
vitória: o pequeno Pedro Gabriel, participante do
Projeto Raja, foi o campeão da Copa Arthur Neto
2018, conquistando, orgulhosamente, a medalha
de ouro.
A Coordenação AM parabeniza Pedro
Gabriel pela vitória e agradece a todos os
componentes da academia que a fez possível: a
equipe Raja Jiu-Jitsu; a Coordenação do Projeto Wilkerson Ramos; o oficineiro, professor e
mestre de Jiu-jitsu, Gilson Martins e a família do campeão mirim.

Coordenação ES – Campanha Natal solidário 2018: Neste Natal doe um livro e transforme
histórias

A Moradia e Cidadania – Coordenação
Espírito Santo, através do Projeto Criança Cidadã, é
parceira na estruturação da sala para brinquedoteca e
biblioteca da Associação de Vivência Shalon,
propiciando, assim, espaços mais adequados para a
convivência e bem-estar das crianças e jovens por ela
atendidos. Com a aproximação das festas de fim de
ano, a Coordenação ES participará do Natal Solidário
da Associação, através da doação de livros.
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Moradia e Cidadania/PE apoia apresentação natalina do Instituto Passo de Anjo
A ONG Moradia e Cidadania –
Coordenação Pernambuco apoiou a realização
do Auto de Natal dos beneficiários do Instituto
Passo de Anjo, realizado dia 16 de dezembro de
2018, em Recife/PE, através do patrocínio nos
figurinos utilizados por eles durante a
apresentação de abertura do Natal. Cerca de 80
crianças, pertencentes às oficinas de dança,
teatro e música do Instituto, encenaram o
nascimento do menino Jesus num palco
montado na Av. Rio Branco, no Recife Antigo. A apresentação durou uma hora e meia.
A encenação foi o primeiro Auto de Natal realizado este ano e, para encerrar 2018 com chave
de ouro, o grupo reeditou, ainda, a encenação nos dias 22 e 23 de dezembro, na Praça São
José, localizada no Município de Abreu e Lima/PE.
A Moradia e Cidadania/PE contribuiu,
ainda, com o financiamento de 50 flautas doces
à Oficina Musical, entregues na quinta-feira, dia
13
de
dezembro.
As
crianças,
em
agradecimento, tocaram a música “Asa
Branca”, composta por Luiz Gonzaga,
demonstrando grande desenvoltura com o
instrumento.

Moradia e Cidadania/SP realiza Festa de Natal para crianças do CDH APCEF
A Moradia e Cidadania –
Coordenação São Paulo, com intuito de
celebrar o encerramento de atividades,
promoveu, no último domingo, 09 de
dezembro de 2018, uma festividade em
comemoração ao Natal com as crianças
do Projeto CDH APCEF, resultante da
parceria com a APCEF Cidadã e realizado
nas
dependências
do
clube
dos
empregados da Caixa.
A solenidade, sediada no Ginásio do clube de esportes da APCEF SP, contou com o
apoio da a SR Sé, CEEMP, CECVS, APCEF SP, SR Paulista, Sé e Santana/SP, dos
empregados da Caixa Econômica Federal, ativos e aposentados, bem como de membros da
comunidade local; além da participação da Moradia e Cidadania/SP na idealização,
planejamento, captação dos recursos, organização e execução das atividades. Ao todo, foram
beneficiadas cerca de 350 crianças, entre 03 e 14 anos.

Coordenação SP realiza Festa de Natal para crianças do CDH Novo Norte
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A Moradia e Cidadania – Coordenação São
Paulo, com intuito de celebrar o encerramento de
atividades, promoveu, na última quinta-feira, 06 de
dezembro de 2018, uma festividade em comemoração
ao Natal com as crianças do CDH Novo Norte.
Durante a ocasião, inda, a ONG/SP aproveitou para
agradecer a solidariedade e a prestividade dos
empregados da Caixa Econômica Federal e
presenteou cada uma das crianças presentes com kits
natalinos, compostos por peças de roupa, calçado, kit
de higiene básica, além de brinquedos e materiais
escolares.
A solenidade, sediada no próprio Espaço CDH Novo Norte, localizado em Jardim
Guançã/SP, contou com o apoio de voluntários da Caixa Econômica, ativos e aposentados, e
membros da comunidade local; além da ativação participação da Moradia e Cidadania/SP, com a
idealização e planejamento do evento, captação dos recursos, organização e execução das
atividades. Ao todo, foram beneficiadas cerca de 150 crianças, entre 03 e 14 anos.

Coordenação PE: Crianças da Escolinha do Pilar recebem a primeira remessa de
presentes da “Árvore da Solidariedade”
No dia 18 de dezembro de 2018, a alegria tomou
conta da manhã das crianças da Escolinha Nossa Senhora
do Pilar, localizada no Recife Antigo. Enfim, os presentes de
natal solicitados por cartinhas pelos estudantes foram
entregues. Dentre eles, haviam bicicletas, bolas, chuteiras,
bonecas, mochilas e afins. Mais de 100 crianças foram
presenteadas.
Todos os itens foram doados por empregados da Caixa
Econômica, entre as unidades: Agência Praia de Piedade,
Agência Ilha do Leite, GITEC/RE, AUDIR e JURIR. A ação
social está inclusa no projeto da ONG Moradia e
Cidadania/PE “Árvore da Solidariedade”, que consiste na
distribuição de árvores natalinas com cartinhas escritas por crianças atendidas pela
Coordenação PE para que os empregados do banco possam adotar e atender os pedidos dos
pequenos. A iniciativa visa atender 539 crianças carentes de projetos e instituições sociais e de
ensino.

Coordenação SP participa da Festa de Natal com as crianças do Projeto Criança Feliz
A Moradia e Cidadania/SP participou, dia 16
de dezembro de 2018, da Festa de Natal
comemorativa para as crianças com necessidades
especiais da Zona Oeste de São Paulo, que
participam do Projeto Criança Feliz. Ao todo, são
215 atendidos pela iniciativa, em sua maioria
crianças.
Na oportunidade, foram doados kits
natalinos compostos por roupa, calçado, kit de higiene e um brinquedo ou material escolar, de
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acordo com as cartinhas enviadas ao Papai Noel; os empregados da SR Pinheiros foram
responsáveis pela doação de aproximadamente 30% dos kits.

Coordenação SP realiza Festa de Natal com as crianças de CCA Sapopemba
A Moradia e Cidadania/SP realizou, dia
13 de dezembro de 2018, uma Festa de Natal
para comemorar o encerramento das atividades
do CCA Sapopemba. Na oportunidade, a
Coordenação SP as presenteou com kits de
Natal, contendo roupas, calçados, kits de
higienes, brinquedos e materiais escolares.
A ação contou com a colaboração da
vereadora Juliana Cardoso, no fornecimento de
brinquedos; da Sra. Elis, da Obra Social de São Mateus; dos empregados da SR Penha, que,
motivados pela Superitendência, arrecadaram 220 kits de Natal; e da equipe da Moradia e
Cidadania na idealização, planejamento, captação dos recursos, organização e execução das
atividades. Ao todo, foram beneficiadas 70 crianças.

Coordenação SP realiza Festa de Natal com as crianças do CDH São Mateus/SP
A Moradia e Cidadania/SP, com intuito de
celebrar o encerramento das atividades do Projeto
CDH São Mateus, realizou, no dia 15 de dezembro
de 2018, uma Festa de Natal para crianças do
espaço. Na oportunidade, a Coordenação SP as
presenteou com kits de Natal, contendo roupas,
calçados, kits de higienes, brinquedos e materiais
escolares.
A equipe da Moradia e Cidadania foi
responsável pela idealização, planejamento, captação dos recursos, organização e execução
das atividades. Durante a ação, que ocorreu no próprio Espaço CDH São Mateus, a ONG
aproveitou, ainda, para agradecer a a solidariedade dos empregados da Caixa Econômica.
Ao todo, foram beneficiadas 150 crianças beneficiadas e 220 kits de Natal arrecadados,
além da participação de diversos voluntários.

Coordenação AM realiza atividade sobre Consciência
Negra com as crianças do Projeto Um Olhar Para o
Futuro
Comemorado anualmente dia 20 de novembro, o
Dia Nacional da Consciência Negra se faz, ainda hoje,
extremamente relevante e atual. Análogo à morte de Zumbi
dos Palmares, a data rememora, ainda, a relevância da
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cultura africana em nossa sociedade e o combate ao racismo,.
Tendo isto em vista, a Moradia e Cidadania – Coordenação Amazonas realizou, dia 26
de novembro de 2018, em conjunto à Igreja IDPB Cathedral Nova Luz, uma atividade
educacional com as crianças do Projeto Um Olhar Para o Futuro.
A atividade foi iniciada com o estudo expositivo acerca do tema, seguida por uma
representação cênica acerca da cultura, dos costumes e do trabalho realizado nas lavouras de
cacau da Bahia, maior estado produtor de cacau do país.
Além disso, as crianças tiveram, ainda, a oportunidade de observar o próprio fruto do cacau e
suas sementes, que dão origem ao chocolate. A ação terminou trazendo à memória o sofrimento
e a luta de Zumbi dos Palmares, até a sua morte, em 22 de Abril. O resultado foi um trabalho
altamente vívido, participativo e empoderador.

Geração de trabalho e Renda
Coordenação PR promove segunda Oficina de Confecção de Bonecas de Pano

A Moradia e Cidadania – Coordenação Paraná
realizou na tarde de sábado, 10 de novembro de 2018, no
Espaço Cultural da APCEF/PR, a segunda oficina do
Projeto de Confecção de Bonecas de Pano, a qual contou
com a participação dos empregados da Caixa Econômica
Federal. As bonecas confeccionadas na ocasião serão
encaminhadas para presentear crianças em situação de
vulnerabilidade social no

Jovens apoiadas pela Coordenação PI são inseridas no mercado de trabalho
Neste mês de novembro, as jovens
Érica Francisca da Silva Rabelo, do Projeto
CACA – Satélite, e Maria Caroline Sousa, do
Projeto Irmãs Ursulinas – Educando Para o
Futuro, ambos apoiados pela Moradia e
Cidadania/PI, foram inseridas no mercado de
trabalho através do
Programa Aprendiz
Legal, implementado em conjunto com o CIEE e a Gerar, e parceria com a Rede Feminina de
Combate ao Câncer – RFCC/PI.
Inserir os jovens no mercado de trabalho, combater a evasão escolar e o trabalho infantil
são alguns dos benefícios provenientes da Lei da Aprendizagem, que, acima de uma norma a
ser cumprida, é um instrumento capaz de transformar a realidade de milhares de jovens e
impactar positivamente a sociedade.
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Coordenação MG participa de oficina para empoderamento feminino
O evento foi realizado no dia 13/11,
na propriedade Colônia do Felizardo, na
zona rural de São João Del Rey. Na ocasião
reuniram-se 40 mulheres integrantes de
grupos de produção de alimentos da região
dos campos das vertentes com o objetivo de
socializar informações acerca da utilização
dos equipamentos adquiridos, debater
acerca da elaboração de material gráfico e
de divulgação das receitas, histórias e
criação de identidade visual.
O projeto tem o objetivo de
fortalecer os grupos de economia solidária que atuam fora da região metropolitana de Belo
Horizonte, e, na ocasião, a Moradia e Cidadania esteve representada por sua gerente estadual
Flávia Carvalho que também integra a equipe de organização.

Conheça o Projeto Empreza Social da Coordenação GO!
Objetivo: O projeto visa capacitar pessoas em
situação de vulnerabilidade social e econômica do
Abrigo Adonai e seus familiares, com idade a partir de
16 anos em cursos profissionalizantes no ramo da
confecção, visando promover a empregabilidade, a
melhoria da qualidade de vida e a inclusão social.
Local: Residencial Porto Seguro – Goiânia/GO
Parcerias: SENAI Goiânia e Ministério Terra Fértil
Investimento: R$ 0,0 (cessão das maquinas de
costura)
Beneficiados: 70 pessoas

Coordenação PR rememora o dia da Consciência Negra na Oficina de Bonecas

A Moradia e Cidadania – Coordenação Paraná,
questionando-se acerca da deficiente representação
da diversidade no âmbito das artes, do artesanato e
dos brinquedos infantis, decidiu agregar essa reflexão
à Oficina de Bonecas no mês da Consciência Negra.
As bonecas resultantes da oficina serão destinadas às
crianças em tratamento no HC.
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Coordenação GO: Projeto Quinta do Artesanato!
Objetivo: A “Quinta do Artesanato” tem como
objetivo a participação de empregados da CAIXA,
aposentados ou não na busca por meio da arte do
fortalecimento
da
autoestima,
estimular
a
criatividade, expressar seus sentimentos de forma
não-verbal, mantendo ativos os núcleos de
vitalidade, comunicação e cooperação. Ainda
colaborar com o meio ambiente, utilizados como
matéria prima materiais recicláveis. Possibilidade
de empreender em uma nova atividade profissional
ou uma fonte de geração de renda.
Local: Escritório
Goiânia/GO

administrativo

da

ONG

–

Parceria: CAIXA
Investimento mensal: R$ 0,0
Beneficiados: Projetos sociais apoiados pela ONG

Conheça o Projeto Cursos para Cidadania da Coordenação RO/AC!
Tendo em vista a crescente exigência do
mercado de trabalho e a considerável desigualdade
de acesso às oportunidades de ingressar em uma
faculdade e crescer profissionalmente a Moradia e
Cidadania – Coordenação RO/AC, em parceria com o
Grupo de Inovação Social – GIS e a Escola Rio
Madeira, oferecerá aos membros de seus projetos
sociais, bem como à população do bairro Nova
Esperança e entorno, cursos preparatórios e
profissionalizantes, de modo que esses jovens
tenham a perspectiva de obter educação, emprego e
cidadania.
O Projeto visa proporcionar, além de conhecimento em áreas específicas, igualdade e
oportunidades futuras no mercado de trabalho, beneficiando 25 jovens por curso.
São oferecidos os seguintes cursos: Oficina de Coaching; Preparação Profissional; Manutenção
de microcomputadores; Técnicas de vendas; e Manutenção de motos.
A sede do projeto fica na Escola Rio Madeira, no Bairro Nova Esperança, em Porto
Velho/RO, tendo em vista a necessidade local e o fácil
acesso a os beneficiados. Os cursos acontecem aos
sábados, das 14h às 17h, ministrados pelos professores
voluntários do GIS. O projeto, iniciado em agosto de 2018,
está previsto para encerrar em dezembro do mesmo ano,
com possibilidade de alterações e renovações semestrais.

Coordenação
RO/AC
Multiplicando Pães!

é

parceira

do

Projeto
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O Projeto “Multiplicando Pães”, realizado pela Casa Família Rosetta, visa a geração de
trabalho e renda para as mulheres em tratamento de dependência química na instituição.
Através da confecção de pães, bolos, tortas e doces variados, essas mulheres aprendem
uma nova função que, além de atuar como terapia ocupacional, pode vir a ser uma fonte de
renda através da venda dos produtos via encomenda.
O projeto, ativo desde 2016, atende um número variável de mulheres, de acordo com a
rotatividade do local. Atualmente, são cerca de 20 beneficiadas. A Coordenação
A Moradia e Cidadania – Coordenação RO/AC é parceira do projeto, promovendo a
aquisição dos equipamentos necessários à preparação dos alimentos.

Confira o Projeto Costura Cidadã da Coordenação ES!
Através da pesquisa intitulada “Saberes, fazeres
e perfil dos moradores”, o Ateliê dos Ideais traçou um
panorama da atual situação social do Bairro da
Consolação, em Vitória/ES, e detectou um preocupante
cenário, caracterizado pela baixíssima renda mensal
familiar, precário nível de escolaridade e considerável
índice de tráfico de drogas.
Considerando
que,
de
acordo
com
apontamentos do IBGE, um número considerável de
famílias é chefiado por mulheres, tendo-as como
principais provedoras de sustento, o projeto “Costura
Cidadã” prevê a capacitação de 10 moradoras da
comunidade, com a finalidade de replicar conhecimentos na área de costura, apresentando
conceitos e práticas desde a modelagem até o acabamento das peças. A produção é múltipla e
variada, abrangendo os vestuários infantil, feminino e masculino, além de eco bags, pochetes e
acessórios.
A ideia inicial é promover um ciclo de oficinas com duração de seis meses, composta por
três encontros mensais de três horas cada, resultando em uma carga horária final de 54 horas. O
projeto, que atenderá inicialmente 10 moradores locais, visiona a contínua qualificação de
profissionais por meio de oficinas ministradas pelos alunos anteriores sucessivamente.
Público Alvo: Mulheres e Homens empreendedores domésticos do Bairro Consolação, em
Vitória/ES, especialmente com atuação na área de costura.
Local: Bairro Consolação, Vitória/ES
Parceria: Associação Ateliê de Ideias
Investimento inicial: R$ 7.020,00
Beneficiados: 10 famílias

Ex-beneficiário dos projetos da Coordenação
PE torna-se bombeiro civil através do Projeto
Rumo ao Futuro
Evandro Jaldim, 22 anos, reside com cinco
parentes em um imóvel alugado em Afogados, no
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Recife. Devido à crise econômica, as coisas estão difíceis para sua família. “São três
desempregados em casa e o que sobra dos outros (que trabalham) é para honrar os
compromissos e pagar o aluguel”, explica.
Ele mora próximo a “Escorregou tá dentro”, comunidade onde a ONG Moradia e
Cidadania/PE desenvolveu vários projetos sociais no passado, nos quais ele desfrutou de
alguns: aulas de informática (2009), oficinas de teatro (2012) e do projeto Maracatu Batuque Erê
(2012).

Coordenação MT realiza o Curso de Ovo de Páscoa em parceria com a Caixa Econômica
Para marcar o início das atividades
do Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração
de Trabalho e Renda 2018, a Moradia e
Cidadania Coordenação MT – em parceria
com a Caixa Econômica Federal, realizou no
período de 05 a 08 de fevereiro de 2018 o
Curso de Ovo de Páscoa, onde beneficiou
nove prestadores de serviço.
No curso, foram abordadas técnicas
básicas, temperagem, compressão dos cristais de chocolate, confecção de recheios e a
importância do uso de ferramentas e moldes para quem quer incrementar sua venda.

Moradia e Cidadania/MT realiza Curso de Ovos de Páscoa e beneficia haitianos
Dando continuidade às atividades do Projeto
Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e
Renda 2018, a Moradia e Cidadania/MT em parceria
com o Centro Pastoral Para Migrantes, realizou o
Curso de Ovo de Páscoa, onde beneficiou 23
haitianos. As aulas aconteceram no período de 19 a 22
de fevereiro de 2018 e ensinou aos haitianos
produzirem vários formatos de ovo de páscoa.
O chocolate artesanal é uma fonte de renda
lucrativa. São muitas as variedades, formatos, cores e sabores, a versão colher está cheia de
novidades e sabores.

Curso de Ovo de Páscoa promovido pela Moradia e Cidadania/MT beneficia mulheres da
comunidade
A ONG Moradia e Cidadania/MT em
parceria com a Creche Menino Jesus, realizou no
período de 05 a 08 de março de 2018 o Curso de
Ovo de Páscoa, onde beneficiou 15 quinze mães.
A ação teve como objetivo comercializar
chocolates pode ser uma ótima alternativa para
aumentar a renda ou tocar o seu próprio negócio.

36

Curso de Biscoito Caseiro realizado pela Coordenação MT beneficia Associação de
Mulheres. Confira!
A Moradia e Cidadania/MT realizou no
período de 05 a 08 de março de 2018 o Curso
de Biscoito Caseiro, na Associação de
Mulheres – bairro Novo Paraíso II. A ação
teve como objetivo capacitar as mulheres para
uma opção de gerar renda através da
comercialização dos biscoitos.
Fazer biscoitos caseiros traz diversas
oportunidades para a vida que não se pode deixar escapar. Trata-se de um produto saudável,
sem conservantes, fácil e rápido de produzir. O material utilizado é de baixo custo e super
vendável.

Moradia e Cidadania/MT beneficia mulheres da comunidade através do Curso de Ovo de
Páscoa
Através do Projeto Caminhos Entrelinhas de
Geração de Trabalho e Renda, a Coordenação
Mato Grosso realizou no período de 12 a 15 de
março de 2018, o Curso de Ovo de Páscoa.
Foram beneficiadas 14 mulheres da Comunidade
Bela Vista. A ação aconteceu em parceria com o
Grupo Fraterno Joanna de Ângelis.
As mulheres aprenderam a fazer ovo de páscoa usando as técnicas básicas como:
compressão dos cristais de chocolate, confecção de recheios e a importância do uso de
ferramentas e moldes para incrementar sua venda.

Coordenação Mato Grosso realiza Curso de Biscoito em parceria com a Caixa
Aconteceu no período de 12 a 15 de
março de 2018, o Curso de Biscoito Caseiro
realizado
pela
ONG
Moradia
e
Cidadania/MT em parceria com a Caixa
Econômica Federal. As sete prestadoras de
serviço
que
participaram
do
curso
aprenderam a fazer biscoito dos mais
variados tipos e sabores, etiquetar e
comercializar os biscoitos.

Curso de Biscoito Caseiro realizado pela Coordenação MT beneficia haitianos
A ONG Moradia e Cidadania/MT
em parceria com o Centro Pastoral Para o
Migrante, no bairro Carumbé, realizou no
período de 26 a 29 de março de 2018 o
Curso de Biscoito caseiro, onde foram
beneficiados 17 haitianos.
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Fazer biscoito caseiro traz diversas oportunidades de geração de renda. A atividade
auxilia os haitianos a produzirem biscoitos saudáveis, sem qualquer conservante, saborosos e
altamente vendáveis.

Coordenação Mato Grosso realiza curso de Bordado Desfiado
A ONG Moradia e Cidadania MT, em
parceria com a Caixa Econômica Federal,
realizou, entre os dias 26 e 29 de março de 2018,
o curso de Bordado Desfiado, o qual beneficiou
sete prestadoras de serviço.
Esta iniciativa pertence ao Projeto
Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e
Renda.

Coordenação MG convida para o seminário de abertura do Projeto Muitas

A Moradia e Cidadania convida para o 1°
seminário de formação do Projeto Muitas, a ser
realizado no dia 23 de abril de 2018, das 9h00 as
16h00, no IEF-Barbacena/MG.
O projeto MUITAS é uma colaboração de
caráter solidário visando melhor condição de vida e
socialização de grupos de mulheres rurais que vivem
no interior do Estado de Minas Gerais, abrangendo
núcleos de economia solidária na região “Campo
das Vertentes “.

Coordenação AM: Reativação da Feira Comunitária
Após três anos em suspenso, a Feira de
Artesanato Comunitária do bairro Colônia Antônio
Aleixo, em Manaus-AM, retorna às atividades
durante os dias 6 e 7 de abril de 2018. A iniciativa
conta com o apoio da Moradia e Cidadania/AM, que
está buscando fomentar o empreendedorismo com
as mulheres e artesãos da comunidade, bem como
o uso da moeda local: liberdade.
Além disso, em parceria com o Instituto
Conquista, são produzidos artesanatos em geral,
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confecção de bolsas, banners e malotes, doados pela Caixa Econômica Federal. Ao todo, foram
230 beneficiados, 30 de forma direta e 200 de forma indireta.

Coordenação MT: Projeto Caminhos Entrelinhas de geração de trabalho e renda – Curso
de bordado desfiado
O bordado é a arte de ornamentar os
tecidos com fios diferentes, formando desenhos; é
um artesanato que possibilita a geração de renda.
Pensando nisso, a ONG Moradia e Cidadania/MT,
em parceria com Associação de Mulheres,
localizada no bairro Novo Paraíso II, realizou no
período de 16 a 19 de abril de 2018 o curso de
bordado desfiado, onde foram beneficiadas vinte
pessoas da comunidade.

Mulheres de baixa renda se profissionalizam no curso de corte e costura oferecido pela
parceria entre a Moradia e Cidadania/PE e a Cecosne
A coordenadora estadual da ONG Moradia e
Cidadania/PE, Selda Cabral, esteve presente na
solenidade de entrega dos certificados do projeto
Costura Cidadã II, ocorrida no dia 12 de abril de 2018,
na sede da Fundação Cecosne (Centro de Educação
Comunitária e Social do Nordeste). O projeto consiste
em um curso profissionalizante gratuito de corte,
costura e customização oferecido pela parceria ONG
Moradia e Cidadania e pela Cecosne, que visa
beneficiar diretamente jovens e mulheres de baixa
renda. Na formatura, seis mulheres receberam os certificados.
Para o início do curso, a ONG Moradia e Cidadania/PE patrocinou 6 máquinas de
costuras e 6 tesouras de corte.

Coordenação MT: Projeto Caminhos Entrelinhas de geração de trabalho e renda realiza
Curso de Biscoitos Caseiros
Através do Projeto Caminhos Entrelinhas
de Geração de Trabalho e Renda, a Coordenação
Mato Grosso, em parceria com Associação
Espírita Grupo Fraterno Joanna de Ângelis,
realizou, no período de 23 a 26 de abril de 2018,
o
curso
de
biscoitos
caseiros.
Foram
beneficiadas, ao todo, dezesseis mulheres da
comunidade Bela Vista.
A ação teve como objetivo capacitá-las para uma opção de geração de renda através da
comercialização dos biscoitos.
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Projeto Tramamos fios e fazemos renda, tramamos vidas e fazemos histórias
A Moradia e Cidadania/SC, em parceria
com a Associação Moradores Rio Vermelho e
em negociação com a CELESC, desenvolve,
em Florianópolis, o projeto “Tramamos fios e
fazemos renda, tramamos vidas e fazemos
histórias”.
A iniciativa ocorre desde 2015, tendo
como um dos objetivos iniciais o resgate da
cultura açoriana, que está prestes a desaparecer da cultura de Florianópolis, especialmente no
Bairro Rio Vermelho.
O projeto apresenta, ainda, um viés empreendedor sobre as futuras rendeiras, visando a
promoção da igualdade entre gêneros e o empoderamento feminino, através da geração de
trabalho e renda. A iniciativa realiza oficinas focadas no resgate da auto-estima, criatividade e
fortalecimento de vínculos afetivos e beneficia um total de 35 mulheres.
Confira o Projeto Geração Esperança da Coordenação SC!
A Coordenação SC é parceira da
SESMA e do Comitê SR Norte no projeto
“Geração Esperança”, em Joinville. A
iniciativa tem como objetivo alcançar a
igualdade entre os gêneros e a promoção do
empoderamento
feminino
através
da
promoção de geração de renda. No total, são
10 mulheres beneficiadas.
A ideia surgiu há algum tempo, em função do aumento da vulnerabilidade social das
famílias. Quando surgiu a possibilidade da parceria entre a Moradia e Cidadania/SC e o Comitê
SR Norte, foi possível implantar, de fato, o Projeto Geração Esperança, com o objetivo de
promover ações em prol às participantes do Curso de Gestantes e, futuramente, às famílias
assistidas e cadastradas na SESMA, visando facilitar o desenvolvimento econômico destas,
apoiando para que possam gerar fonte de renda e, concomitantemente, criar e produzir o
enxoval dos seus próprios bebês.

Coordenação MT: Projeto Caminhos Entrelinhas realiza Curso de Biscoito Caseiro
A ONG Moradia e Cidadania/MT, em
parceria com a Creche Menino Jesus, realizou, no
período de 07 a 10 de maio de 2018, o Curso de
Biscoitos Caseiros, no qual foram beneficiadas um
total de catorze mães. O principal objetivo da
iniciativa foi proporcionar uma alternativa de
aumento de renda familiar através da produção e
comercialização de biscoitos.

Moradia e Cidadania/DF participa da
formatura
de
Cursos
Profissionalizantes em Santa Maria
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A Associação Atlética Santa Maria realizou, neste 12 de maio de 2018, às 9 horas, a
formatura dos cursos profissionalizantes de manicure, informática e cabeleireiro.
O evento ocorreu no Salão de Múltiplas Funções da entidade, em Santa Maria/DF e
contou com a presença dos representantes da Moradia e Cidadania/DF e do Comitê SOS
Cidadania dos empregados do Banco do Brasil, ambos patrocinadores dos cursos.
A Presidente da Moradia e Cidadania, Eleni Soares Fagundes, compareceu ao evento
em representação à Coordenação DF.

Coordenação GO: Formatura dos Cursos de Costureiro Industrial e Modelista de Roupas
“Ampliar os horizontes e buscar uma possibilidade
de emprego”. Com esse intuito, 27 alunos do projeto
“Costurarte CENFI”, realizado no bairro Cidade Vera Cruz,
em Aparecida de Goiânia, na Grande Goiânia, concluíram
os cursos de costureiro industrial e modelista de roupas. A
formatura foi realizada no último dia 3 de maio.
Uma realização do Centro de Formação Integral
(Cenfi), de Aparecida, em parceria com a Moradia e
Cidadania/GO e o Serviço Social da Indústria (Senai) –
sem custo algum aos alunos atendidos – a iniciativa tem
como objetivo a geração de emprego, renda e qualificação
profissional das pessoas atendidas.

Coordenação PR raeliza Oficinas de Reciclagem na Comunidade Dona Cida
A ONG Moradia e Cidadania/PR realizou
Oficinas de Técnicas de Reciclagem na Comunidade
Dona Cida, situada no bairro do CIC em Curitiba/PR.
O principal objetivo da iniciativa foi oferecer
conhecimento
acerca
da
transformação
e
reaproveitamento de materiais, além da possibilidade
de geração de renda.

Coordenação PR realiza Projeto Indústria do Fazer para Geração de Renda
As aulas do Projeto Indústria do Fazer tiveram
início nesta segunda, 14 de maio de 2018, levando a
economia solidária para o município de Almirante
Tamandaré, através do ramo da confecção para
geração de trabalho e renda. As máquinas industriais
e demais equipamentos foram cedidos pela ONG
Moradia e Cidadania e a qualificação está a cargo da
Prefeitura Municipal local.

Coordenação SP implementa Projeto Corte e Evolução
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Com
o
objetivo
de
formar
profissionais na área da beleza masculina,
corte de cabelo e barba com tesoura e
navalha, além de possibilitar o consequente
ingresso no mercado de trabalho, a
Coordenação São Paulo implementou o
Projeto Corte e Evolução.
As comunidades atendidas pelo
projeto são: Comunidades do bairro de São
Mateus, zona leste de São Paulo, atendidas no espaço CDH São Mateus. Comunidades do
bairro de Vila Joaniza, zona sul de São Paulo, atendidas no espaço CDH APCEF e comunidades
do bairro de Vila Sabrina, zona norte de São Paulo, atendidas no espaço CDH Novo Norte.
O foco da iniciativa é voltado para comunidades em situação de extrema vulnerabilidade
social, cuja renda familiar não ultrapassa 02 salários mínimos. A duração prevista para o Projeto
é de 01 de abril a 30 de junho de 2018 e o número de beneficiados gira em torno de 45.

Coordenação CE é parceira da iniciativa “Fazenda O Caminho”. Confira!
A Moradia e Cidadania/CE realiza o Projeto
Fazenda O Caminho com dependentes químicos em
recuperação, no qual os beneficiados realizam
artesanatos, criação de porcos e carneiros, bem
como o cuidado com hortas e o plantio de feijão,
pimenta,
maracujá,
cheiro
verde,
mamão,
macaxeira, entre outros.
Os alimentos resultados deste trabalho se
destinam tanto à renda como à alimentação dos
moradores da Fazenda, auxiliando-os em sua
recuperação e promoção da autoestima. Ao todo, são beneficiados 30 homens.

Coordenação MT: Projeto Caminhos Entrelinhas promove Curso de Pães Caseiros
A Moradia e Cidadania/MT, em
parceria com o Centro Pastoral Para o
Migrante, realizou o Curso de Pães Caseiros,
o qual beneficiou em torno de treze
refugiados
venezuelanos. As
aulas
aconteceram no período de 14 a 17 de maio
de 2018 e ensinou aos venezuelanos a
produzirem pães e roscas dos tipos e sabores
variados. Com a comercialização dos
produtos, os beneficiados já estão gerando
renda.

Coordenação GO:
“Empreza Social”

Lançamento

do

Projeto

A Moradia e Cidadania/GO estabeleceu
parceria com Ministério Filantrópico Terra Fértil, para
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viabilizar o projeto “Empreza Social”, no Setor Chácara do Governador, em Goiânia. O projeto
visa capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica da comunidade local
e região, com idade a partir de 16 anos, em cursos no ramo da confecção de roupas.
O Ministério Terra Fértil objetiva a prestação de serviços na área de prevenção,
desintoxicação e ressocialização dos chamados “meninos de rua” (vítimas de maus tratos,
violências e drogadição). A Terra Fértil acompanha crianças e adolescentes com Medida
Protetiva de Acolhimento Institucional e adolescentes em conflito com a lei sob Medida SócioEducativa em meio aberto.
A “Empreza Social” contribui para a erradicação da marginalidade do cotidiano,
buscando a construção da Autoimagem, Autoestima, e Identidade, com vistas a inserção familiar
e social, garantindo os direitos e a prática da cidadania.
O projeto conta ainda com a parceria da Faculdade SENAI FATESG, da Faculdade
SENAI Ítalo Bologna e da Consciente – Construtora e Incorporadora. A Moradia e Cidadania
participará com o empréstimo dos maquinários.

Coordenação PE promove Cursos de Corte e Costura e Montagem e Manutenção de
Computadores
A ONG Moradia e Cidadania – Coordenação
Pernambuco, em parceria com a Fundação Cecosne, ofereceu os
cursos de Corte e Costura e Montagem e Manutenção de
Computadores, de forma gratuita para população de baixa renda.
As aulas ocorreram na Fundação Cecosne (R. José
Osório, 124 – Madalena, Recife – PE, 50610-280), entre segunda
e quinta-feira, das 8h às 11h, com duração de 8 meses, e tiveram
início no dia 12 de julho 2018.

Projeto Caminhos Entrelinhas da Coordenação MT realiza Curso de Bolos Caseiros
A ONG Moradia e Cidadania/MT,
em parceria com o Centro Pastoral Para
o
Migrante,
situado
no
Bairro
Carumbé,em Cuiabá/MT, realizou, no
período de 18 a 21 de junho de 2018, o
Curso de Bolos Caseiros, no qual foram
beneficiados 15 venezuelanos.
A produção de bolos caseiros é
uma opção altamente rentável, devido à
sua versatilidade e estabilidade perante
as variações econômicas.
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Coordenação MG divulga 1ª Oficina do Projeto Muitas
A Moradia e Cidadania MG, parceira na realização
do Projeto Muitas, convida para Oficina de Alimentação,
Nutrição e Restrição Alimentar a ser realizada no dia 25 de
junho de 2018, das 8h30 às 17h30, na sede da ONG Nova
Geração Brasil, na cidade de São João Del Rey.
O Projeto Muitas é uma colaboração de caráter
solidário visando melhor condição de vida e socialização de
grupos de mulheres que vivem no interior do estado de
Minas Gerais, em zona rural, abrangendo núcleos de
economia solidária na região “Campo das Vertentes”.
A Moradia e Cidadania/MG colabora diretamente
com a assessoria técnica de sua equipe.

Coordenação PE: Integrante do Projeto Costura Cidadã ganha máquina de costura em
sorteio realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho
O Tribunal Regional do Trabalho – 6ª
Região (TRT6), representado pelo chefe da
seção de serviço social Renatto Pinto,
sorteou, dia 27 de julho de 2018, na
Fundação Cecosne, uma máquina de costura
profissional às alunas formadas pelo projeto
Costura Cidadã.
O
projeto
profissionalizante,
desenvolvido pela ONG Moradia e Cidadania
e Fundação Cecosne, transforma mulheres
de baixa renda em costureiras, a fim de
contribuir com o empoderamento feminino.
Na ocasião, participaram do sorteio oito mulheres formadas em abril deste ano. A vencedora foi
Anísia Maria, de 56 anos.
O sorteio da máquina só foi possível graças à parceria da ONG com o TRT6. O tribunal é
uma das instituições que colaboram com o projeto Agente Ambiental doando papéis inservíveis e
resíduos eletroeletrônicos (REE) para a Moradia e Cidadania dar a destinação ambiental correta.
No caso, os materiais coletados são vendidos a empresas especializadas em reciclagem. Os
recursos obtidos são destinados aos trabalhos sociais da ONG.

Projeto Caminhos Entrelinhas realiza Curso de Artesanato com Pregadores de Madeira

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com
a Creche Menino Jesus, situada no bairro CPA IV,
realizou no período de 16 a 19 de julho de 2018, o
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Curso de Artesanato com Pregadores de Madeira, onde foram beneficiadas doze mães.
A iniciativa teve como objetivo a promoção de uma alternativa versátil de geração
complementar de renda.

Coordenação SP promove encerramento do Projeto Corte e Evolução – 1ª Edição 2018
Durante os meses de abril a junho de 2018, a
Moradia e Cidadania/SP promoveu o encerramento do
Projeto Corte e Evolução. A iniciativa ocorreu em São
Paulo/SP, com apoio da APCEF e teve como principal
motivação a capacitação de pessoas em situação de
vulnerabilidade social para o ofício da barbearia, de
modo a promover uma alternativa de geração de renda
imediata.
Ao todo, 45 pessoas foram beneficiadas pelo
Projeto.

Coordenação SP promove série de palestras com os alunos do Projeto Corte e Evolução
A Coordenação SP promoveu, ao longo
dos meses de junho, julho e agosto de 2018, uma
série de palestras de sobre Atendimento, Marketing
Pessoal e Empreendedorismo com os membros do
Projeto Corte e Evolução.
A iniciativa teve, como foco principal,
fornecer uma complementação de conteúdo prático
aos alunos, fornencendo-lhes maior segurança e
estabilidade na execução da barbearia.
A ação ocorreu nos Espaços CDH, na APCEF, Novo Norte e São Mateus, em São
Paulo/SP e contou com o auxílio dos voluntários Adão Sberse, Ana Maria Crocci e Lourdes B.
Silva, na condução das palestras. Ao todo, foram 45 beneficiados. Para as palestras de
Empreendedorismo, foi utilizada a plataforma Rede do Conhecimento, da Fenae, com rico
debate sobre o curso apresentado.

Coordenação MT realiza Curso de Artesanato com prendedores de madeira
A Moradia e Cidadania/MT, em
parceria com a Caixa Econômica Federal,
realizou, no período de 09 a 12 de julho de
2018, o Curso de Artesanato utilizando
prendedores de madeira, no qual foram
beneficiadas oito mulheres.
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O prendedor de roupas é uma matéria-prima versátil na produção artesanal, uma vez
que oferece diversas possibilidades a baixíssimo custo, além de ser uma opção de geração ou
complementação de renda.

Coordenação CE dá continuidade à parceria com o projeto Fazenda O Caminho!

A Moradia e Cidadania/CE, em parceria com o
Governo do Estado e a Prefeitura Eusébio, dá
continuidade ao Projeto “Fazenda O Caminho”, na
Comunidade do Camará, que tem como objetivo
principal a recuperação de dependentes químicos
através da realização de artesanatos, criação de
animais, bem como a manutenção de hortas e
plantio de feijão, pimenta, maracujá, cheiro verde,
mamão, macaxeira, entre outros.
Os alimentos resultados deste trabalho se destinam tanto à renda como à alimentação
dos moradores da Fazenda, auxiliando-os em sua recuperação e promoção da autoestima. Ao
todo, são beneficiados 40 homens.

Coordenação CE realiza Certificação de Cursos no mês de Julho
A ONG Moradia e Cidadania/CE realizou,
neste mês de Julho, a entrega de certificados aos
alunos dos Cursos Profissionalizantes de
Informática, Hardware, Corte e Costura,
Cabeleireiro e Artesanato; todos do Projeto Vida
e Videira. Ao todo, foram beneficiados cerca de
25 alunos por curso.
A Coordenação CE parabeniza os
formandos e visa, com a iniciativa, promover
alternativas de geração de renda e aprendizado.

Coordenação AM participa do 1º aniversário do Interativo Conquista e entrega certificados
de cursos do Projeto Arte Malote
O Interativo Conquista, parceiro da ONG
Moradia e Cidadania/AM, realizou dia 30 de
junho de 2018, às 22h00, seu primeiro
aniversário. A comemoração valeu-se de
diversas atrações, cujo principal objetivo era
fortalecer o comércio local e apresentar à
comunidade o trabalho de seus membros; além
da exposição e comercialização dos produtos
fabricados nos cursos do Projeto Arte Malote, da
Coordenação AM.
A iniciativa ocorreu no Bairro Complexo Colônia Antônio Aleixo, em Manaus/AM e contou
com ampla interação da comunidade local, fato que corroborou com o fortalecimento da rede
comercial regional. Ao todo, participaram cerca de 300 pessoas.
46

A abertura da festividade se deu através da apresentação da Instituição parceira da
ONG, seguida por uma série de atrações, tais como: desfiles com modelos locais de algumas
das customizações realizadas pelo Projeto Arte Malote, exposições dos produtos fabricados
pelas lojas da própria comunidade, uma exibição de Frevo pelos idosos do Grupo Sempre
Amigos (apoiado pela ONG), apresentações de dança pelos alunos do Interativo Conquista e,
ainda, a participação no desfile das idosas em destaque nos Concursos Miss Rosa de Maio e
Miss Beleza!
Concomitantemente, a ONG Moradia e Cidadania/AM realizou a entrega dos certificados aos
50 alunos dos cursos de Corte e Costura de Peças Íntimas Infantis, Customização de Cadernos
e Bíblias e Confecções de Tiaras e Laços, todos do Projeto Arte Malote.

Coordenação MT promove Curso de Biscoito Caseiro com o Projeto Caminho Entrelinhas
A Coordenação MT, através do Projeto
Caminho Entrelinhas, promoveu, no Bairro
Poção, o Curso de Biscoito Caseiro, com o
principal intuito de oferecer aos beneficiados
aptidão para uma alternativa versátil de
geração de renda.
O curso é uma iniciativa do Projeto
Caminho Entrelinhas!

Coordenação MT realiza Curso de Bordado em Fita no Projeto Caminhos Entrelinhas
A Moradia e Cidadania/MT, em parceria
com a Creche Menino Jesus, situada no bairro
CPA IV, realizou, no período de 25 a 28 de
junho de 2018, o Curso de Bordado em Fita, no
qual foram beneficiadas doze mães.
O vagonite é um dos tecidos mais
procurados
pelas
costureiras,
sendo
amplamente utilizado em peças de grande porte
devido à agilidade que ele proporciona e consequente facilidade para a geração de renda.

Coordenação AM realiza Oficina de Customização no Projeto Arte Malote
Aleixo, em Manaus/AM, uma Oficina de
Customização no Projeto Arte Malote, com o
principal objetivo de promover a geração de renda
através da customização de malotes e retalhos de
calças jeans.
A atividade obteve ótimos resultados e os
participantes já receberam algumas encomendas e,
ao todo, foram beneficiadas cerca de 14 pessoas,
moradoras da própria comunidade.

47

Coordenação AM realiza Oficina de Corte e Costura no Projeto Arte Malote
A Moradia e Cidadania/AM realizou, entre os dias
10 e 29 de junho de 2018, no Complexo Antônio Aleixo,
na zona rural de Manaus/AM, a Oficina de Confecção de
Calcinhas Infantis, ministrada pela professora Camila
Rosas, com o principal objetivo de promover geração de
renda.
Além da Oficina, as participantes também tiveram
uma palestra sobre educação financeira e, ao seu fim,
foram orientadas a realizar uma avaliação de seus
produtos e desafiadas a vendê-los para a finalização do curso.

Coordenação AM: Projeto Arte Malote / Grupo Conquista recebe sua primeira encomenda
O Projeto Arte Malote é uma criação
da Moradia e Cidadania/AM, em parceria
com o Instituto Conquista. Em pouco tempo
de implementação, o Grupo já apresentou
significativos resultados financeiros.
Através
do
fortalecimento
comunitário, o Grupo já recebeu sua primeira
encomenda: em torno de 100 bolsas para
maquiagem, confeccionadas para a Igreja
São Francisco de Assis. Com os malotes doados pela Caixa Econômica Federal.
A atividade ocorreu entre os dias 04 a 25 de junho de 2018, no Bairro Colônia Antônio Aleixo,
em Manaus/AM, e teve como principal objetivo gerar renda através da entrega de bolsas de
malote, confeccionadas pelas mulheres do projeto. Ao todo, foram beneficiadas cerca de 104
pessoas.
Coordenação PR leva oficinas às costureiras do Projeto Indústria do Fazer

A Coordenação PR se reuniu com as
costureiras do Projeto Indústria do Fazer, localizado
no município de Almirante, em Tamandaré/PR,
levando oficinas de formação em Economia
Solidária. A iniciativa visou o fortalecimento das
mulheres
que
buscam
autonomia
e
desenvolvimento produtivo com renda digna.

Coordenação MT realiza Curso de Bolo Caseiro no Bairro CPA IV
A ONG Moradia e Cidadania/MT, em parceria
com a Creche Menino Jesus, situada no Bairro CPA
IV, realizou entre os dias 20 e 23 de agosto de 2018,
o Curso de Bolo Caseiro, no qual foram beneficiadas
quatorze mães.
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A produção e comercialização de bolos caseiros é uma alternativa simples e viável para
a geração de renda. O Curso é uma iniciativa do Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração de
Trabalho e Renda.

Coordenação MT promove Curso de Artesanato com Pregadores de Madeira
A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com
a Associação de Mulheres do Bairro Novo Paraíso
II, realizou, no período de 13 a 16 de agosto de
2018, o Curso de Artesanato com Pregadores de
Madeira, no qual foram beneficiadas vinte e duas
mulheres.
A iniciativa é parte do Projeto Caminho
Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda.

Coordenação MG promove divulgação das ações da ONG na SIPAT 2018
Durante a Semana Interna de Prevenção
de Acidentes no Trabalho – SIPAT, a equipe da
Moradia e Cidadania/MG promoveu uma série
de campanhas de divulgação das ações da
ONG nas unidades Caixa Contorno, Santa
Efigênia e Tupinambás, em Belo Horizonte.
Na unidade Tupinambás, foi instalada uma
feira de artesanato com produtos dos grupos
integrantes dos projetos Economia Solidária e Arte Mostra Solidária.
No dia 31 de julho, foi realizada uma palestra sobre o voluntariado e a participação dos
empregados da CAIXA na ONG Moradia e Cidadania. Já no dia 01 de agosto, na Unidade
Contorno, foi realizada uma oficina de customização de camisetas.Por fim, no dia 02 de agosto,
na Unidade Santa Efigênia, foi montada uma pequena feira com produtos do Projeto Economia
Solidária e oferecida uma Oficina de Confecção de Bonecas, com o Grupo Imani Anna. Foi um
momento bastante oportuno, que proporcionou a adesão de diversas associados.

Coordenação GO: Ocorre nesta segunda aula inaugural do Curso de Cuidador de Idosos
Ocorreu nesta segunda-feira, dia 06 de
agosto de 2018, a aula inaugural do Curso de
Cuidador da Escola Vicentina de Cuidadores, que
funciona nas dependências do Abrigo dos Idosos
São Vicente de Paulo, em Goiânia/GO.
Estiveram presentes o Coordenador Regional e a
Gerente de Projetos da Moradia e Cidadania,
representes
da
SEMAS
e
dos
Conselhos Estadual e Municipal do Idoso e o
vereador da Câmara Municipal de Goiânia, Juarez
Lopes.
A ação visa contribuir para a qualificação profissional de indivíduos de baixa renda e lhes dá o
suporte necessário para ingressarem no mercado de trabalho como cuidadores de idosos. A
iniciativa busca constituir um novo recorte profissional que leve em conta a especificidade da
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terceira idade; além de capacitar o aluno, também, para o relacionamento humanizado com o
idoso, seus familiares e equipe multiprofissional. O curso que é presencial tem carga horária total
de 180 horas, distribuídas em 150 horas teóricas e 30 horas práticas.
A Moradia e Cidadania auxiliará nos custos operacionais do projeto, que tem capacidade para
beneficiar 60 alunos por ano, com o repasse mensal de um salário mínimo.

Coordenação MT realiza Curso de Artesanato com pregadores de madeira através do
Projeto Caminhos Entrelinhas
A ONG Moradia e Cidadania/MT,
através do Projeto Caminhos Entrelinhas de
Geração e Renda, realizou o Curso de
Artesanato com pregadores de madeira,
onde foram beneficiados 23 venezuelanos e
cubanos. A iniciativa ocorreu no período de
30 e de julho a 02 de agosto de 2018, em
parceria com o Centro Pastoral Para o
Migrante, situado no bairro Carumbé
O curso teve como principal fator
motivador promover uma alternativa de
geração de renda aos imigrantes, tendo em vista que, no artesanato com pregadores de
madeira, o custo para produção das peças é baixo e o resultado final possui ótima aceitação no
mercado.
Coordenação ES promove a reutilização do óleo de cozinha para a fabricação de sabão

O Projeto “Olha o Sabão Central”, apoiado pela ONG
Moradia e Cidadania/ES, consiste na produção artesanal de
sabão ecológico e é uma alternativa para o desenvolvimento
de famílias carentes da Comunidade de Central Carapina, na
Serra/ES. Com a realização de oficinas realizadas na
comunidade, o Projeto produz cerca de 200 barras de sabão
caseiro por mês.
Desde a criação, em agosto de 2017, com recursos da
ONG Moradia e Cidadania, foram realizadas várias
oficinas e palestras que contribuíram para conscientizar a
população local acerca da forma adequada de reutilização das
sobras de óleo utilizadas na fritura de alimentos, antes,
erroneamente descartadas no meio ambiente.
Por meio das oficinas de reciclagem de óleo para fabricação de sabão em barra, o
projeto social tem como objetivo primordial conscientizar a comunidade carente de Central
Carapina, além de possibilitar a geração de renda para as famílias.

Coordenação RN realiza Oficina de Decoupagem com Vinil

A Moradia e Cidadania/RN realizou, na
comunidade de Chão de Mereno, em Distrito de São
Gonçalo do Amarante/RN, a Oficina de Decoupagem
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com Vinil. A iniciativa contou com a participação de 12 mulheres.

Coordenação RN realiza Oficina de Renda de Bilro

Moradia e Cidadania/RN realizou, na Vila de Ponta
Negra, em Natal/RN, a Oficina de Renda de Bilro. A ação
contou, ao todo, com a participação de 11 rendeiras.

Moradia e Cidadania/MT promove Curso de Artesanato com Papel
A ONG Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a
Caixa Econômica Federal, realizou no período de 27 a
30 de agosto de 2018, o Curso de Artesanato com
Papel, no qual foram beneficiados nove prestadores de
serviço. A iniciativa é parte de Projeto Caminhos
Entrelinhas e visa proporcionar uma opção simples e
versátil de geração de renda, uma vez que o papel é
um material leve e barato, que apresenta inúmeras alternativas de reaproveitamento.

Coordenação MT promove Curso de Bolo Caseiro no Bairro Novo Paraíso II
A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a
Associação de Mulheres do Bairro Novo Paraíso II,
realizou, no período de 27 a 30 de agosto de 2018, o
Curso de Bolo Caseiro, no qual foram beneficiadas vinte
e cinco mulheres da comunidade.
O Curso é uma iniciativa do Projeto Caminhos
Entrelinhas e visa promover uma opção acessível e
versátil de geração de renda.

Coordenação PR participa da Festa do Saci promovida pela APCEF
A Moradia e Cidadania – Coordenação Paraná
participou no último domingo, dia 21 de outubro de 2018,
da programação da Festa do Saci, evento realizado pela
APCEF/PR. Durante a ocasião, a Coordenação PR
apresentou os projetos por ela realizados e exibiu alguns
dos produtos obtidos com os empreendimentos solidários
da Casa da Ecosol.
O Stand da ONG, no qual estavam presentes a
Coordenadora Estadual, Maria de Fátima, a Conselheira Fiscal, Débora, e a Gerente
Administrativa, Josiane, recebeu, também, a visita do Presidente da APECEF/PR, Vilmar
Smirdale.
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Durante a oportunidade, foi realizada, ainda, a Oficina de Boneca de Pano, com intuito
de estimular a adesão de novos contribuintes e voluntários. As bonecas confeccionadas serão
direcionadas à doação durante o período de Natal deste ano.

Coordenação PR leva oficina de técnicas artesanais às mulheres do Projeto Indústria do
Fazer
A Moradia e Cidadania – Coordenação PR
realizou na última quarta-feira, dia 10 de outubro de
2018, a Oficina de Técnicas Artesanais de Boneca
de Pano com as mulheres do Projeto Indústria do
Fazer, localizado no município de Almirante
Tamandaré/PR.
O foco da ação foi proporcionar o ensino e o
desenvolvimento de novas técnicas manuais,
incentivando a capacidade criativa e promovendo uma alternativa versátil de obtenção de renda.

Coordenação MT promove Curso de Docinhos de Festa durante o mês de Outubro

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a
Associação de Mulheres Novo Paraíso II, realizou, entre
os dias 08 e 11 de outubro de 2018, o Curso de
Docinhos de Festa, no qual foram beneficiados vinte
participantes.
A iniciativa é parte do Projeto Caminho
Entrelinhas e visa proporcionar uma alternativa versátil e
acessível de obtenção de renda.

Coordenação GO prestigia formatura do Curso de Modelagem do Projeto Costurarte
CENFI
Na última segunda-feira, dia 08 de
outubro de 2018, deu-se a formalidade de entrega
de certificados aos alunos do Curso de
Modelagem do Projeto Costurarte CENFI – Centro
de Formação Integral, localizado em Aparecida de
Goiânia/GO.
Prestigiaram o evento membros do
CENFI, familiares dos formandos, o Coordenador Regional, João Cascalho, e a assistente
administrativa, Elizangela Ribeiro, ambos da Moradia e Cidadania/GO.
O projeto visa minimizar os efeitos do desemprego e contribuir para o desenvolvimento da
qualidade de vida das famílias envolvidas, viabilizando a obtenção de renda dentro dos
princípios da economia popular solidária e da qualificação social profissional.
Já no dia 15 de outubro de 2018, terá início mais uma turma do Curso de Costureiro
Industrial, no período matutino. O Projeto é realizado no Bairro Cidade Vera Cruz I, em
Aparecida de Goiânia/GO, e é uma realização da Moradia e Cidadania/GO em parceria com o
CENFI e SENAI Aparecida.
52

Coordenação MT promove Curso de Docinhos de Festa
A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a
Creche Menino Jesus, realizou, entre os dias 24 e 27 de
setembro de 2018, o Curso de Docinhos de Festa, no qual
foram beneficiadas doze mulheres.
O Curso é uma iniciativa do Projeto Caminho
Entrelinhas e tem como foco proporcionar uma alternativa
produtiva e versátil de geração de renda.

Moradia e Cidadania/SP comemora o encerramento do Projeto Preparando o Futuro 2018
A Moradia e Cidadania – Coordenação São
Paulo realizou, 15 de dezembro de 2018, a
solenidade de encerramento do Projeto Preparando
o Futuro 2018. Durante a cerimônia, na qual os
alunos foram certificados, ocorreu, ainda, a
premiação de uma bolsa integral e outras três
parciais em Universidades, com os cursos a serem
escolhidos pelos bonificados. Na ocasião, ainda,
todos os 28 alunos foram presentados com duas
sacolas: uma sustentável, fornecida pela própria
ONG, a segunda, concedida pela SR Jundiaí/SP,
contendo diversos brindes.
A Formatura ocorreu na cidade de Jundiaí/SP, às
09 horas, e contou com a participação do Comitê
Jundiaí da ONG, os responsáveis pelos alunos, representantes da ABCJ, bem como com a
participação da Moradia e Cidadania na idealização, planejamento, organização e execução do
evento.

Coordenação ES: Conheça o Projeto Manjedoura – Educar-se para Educar!
O GEAE está inserido na Região da
Grande Terra Vermelha, atualmente composta
por quinze bairros. Trata-se de uma região
oriunda de ocupação não planejada, com
precárias condições de moradia e enorme
concentração de famílias que vivem abaixo da
linha de pobreza. Além disso, registra-se na
região um elevado índice de violência, aliado ao
crescente desemprego e uso de drogas,
principalmente entre os jovens.
Dentro deste contexto, o referente projeto consiste em desenvolver atividades para a
promoção social das famílias atendidas, com ênfase nos princípios do Cooperativismo e da
Economia Solidária, associada a outras atividades educativas do GEAE, cuja proposta é a
orientação para a vida, alavancada pela pedagogia da autonomia.
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Estruturar o projeto de Fábrica de Fraldas tem o objetivo de suprir a demanda de fraldas
da Creche Manjedoura, que subsidia a participação das mães do programa Escola de Pais. A
Fábrica Manjedoura visa ainda o suprimento de fraldas para os idosos atendidos diretamente ou
por instituições parceiras através de doações, e, ainda, com a perspectiva de comercialização
para a geração de renda para sustentabilidade do GEAE e das famílias participantes.
A parceria com a Moradia e Cidadania/ES proporciona um incremento na Fábrica de
Fraldas, possibilitando às Famílias participantes a continuidade no fornecimento de fraldas para
seus filhos e a possibilidade de participação no eventual lucro com o comércio das faldas
excedentes.
O objetivo central da iniciativa é o empoderamento das famílias participantes da “Fábrica
de Fraldas Manjedoura”, tornando-as protagonistas de suas próprias existências e dispondo
meios de estímulo à saúde física, mental, moral e espiritual. Além disso, a ação visa, ainda,
potencializar a produção da “Fábrica de Fraldas Manjedoura” e a autonomia econômica, social e
educacional das Famílias, assegurar a promoção da segurança alimentar e nutricional, bem
como qualificar os processos educativos desenvolvidos com as crianças e adolescentes.
Público Alvo: Mães e avós que sem condições de se inserirem no mercado formal de trabalho,
participem de uma Escola, onde aprenderão e exercitarão atividades contextualizadas na
Economia Solidária.
Local: Barramares, Vila Velha/ES
Parceria: GEAE – Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho
Investimento mensal: R$ 3.368,16
Beneficiados: 53 pessoas diretamente e 176 indiretamente
Sobre o Projeto:

Moradia e Cidadania PA é parceira no Curso de Corte e Costura!
Ocorreu na quarta-feira de 14 de novembro de
2018, na Sociedade Beneficente Cristo Redentor, a aula
inaugural do Curso Básico de Corte e Costura. A ação,
parte do Projeto Corte e Costura em parceria com a
ONG Moradia e Cidadania, recebeu um total de 15
inscrições. De acordo com a Instituição responsável,
conforme desfecho deste, outros cursos poderão ser
realizados em seguida.
A Coordenação PA disponibilizou os materiais
necessários para a realização das atividades e o pagamento da instrutora e assumiu, ainda, as
eventuais despesas com a manutenção e os reparos da sala e dos equipamentos. Já a
Instituição Cristo Redentor fornece a gestão do curso, o espaço utilizado e as máquinas de
costura. Os participantes, por sua vez, assumiram a responsabilidade de auxiliar com a limpeza
e organização do espaço.

Inclusão Digital
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Coordenação MG oferece Oficina de Formação e

m Tecnologias Digitais – Colméia

No período de julho a dezembro de
2017 a coordenação Minas Gerais ofereceu
para mães adolescentes, da Colméia Casa
Abrigo, oficinas semanais de formação em
tecnologias digitais.
As oficinas além de incentivar a
produção e desenvolvimento intelectual das
jovens, também potencializa a capacidade
empreendedora e vocacional.
Dentre as atividades formativas foram oferecidas oficinas de: Metareciclagem; Oficina de
Vídeo; Oficina de Criação de Blogs; Oficina de Produção de Texto; Colaborativo e Cloud
Computing; Oficina de Editor de Textos (Word Avançado); Oficina de Editor de Planilhas (Excel
Básico); Oficina de Editor de Apresentações (Power Point Básico); e Atividades de Formação
Vocacional e Empoderamento.

Coordenação CE promove cursos através dos Projetos Mondubim e Videira!
A Coordenação CE promove cursos de
informática e hardware, dança, música, artesanato,
cabeleireiro e corte e costura através dos Projeto
de Mondubim e do Projeto Videira, no bairro
Sapiranga.
Ao todo, são atendidas pela iniciativa cerca
de 200 pessoas.

Moradia e Cidadania/PE doa 5 computadores ao Centro de Assistência à Mulher

Através do projeto Inclusão Digital,
ONG/PE doa computadores ao CAM, de
Limoeiro, com o intuito de capacitar mulheres
de baixa renda
O Centro de Assistência à Mulher
(CAM) atende 25 mulheres com oficinas de
pintura e decoupagem. Graças à contribuição
da ONG, poderá aprimorar o seu trabalho
social
A ONG Moradia e Cidadania/PE
doou, no dia 06 de junho de 2018, 5 computadores ao Centro de Assistência à Mulher (CAM), do
município de Limoeiro/PE (80km de distância do Recife).O centro social atua há mais de 30 anos
na formação socioeconômica e política de mulheres que vivem em situação de risco. O apoio da
Moradia e Cidadania/PE foi o pontapé inicial para a instauração do curso gratuito de informática
básica no CAM – situado na Rua Santa Cruz, 229, Pirauira, Limoeiro – PE. O curso beneficiará
25 mulheres.
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Coordenação TO e Caixa Econômica contribuem com educação de quilombolas e
indígenas no Tocantins
Visando contribuir com a implementação
de ações educacionais que envolvem estudantes
quilombolas e indígenas matriculados nos cursos
de graduação da Diretoria de Tecnologias
Educacionais da Universidade Federal do
Tocantins – UFT, a Coordenação Regional
Tocantins da ONG Moradia e Cidadania entregou
10 (dez) computadores à Instituição de Ensino,
nesta sexta-feira, 15 de junho de 2018.
Os computadores foram inicialmente doados pela Caixa Econômica Federal à ONG
Moradia e Cidadania, para utilização em ações de interesse social; e serão utilizados nas
comunidades atendidas, como ferramentas para acompanhamento dos cursos na modalidade à
distância, além de facilitar o acesso às mídias educacionais, que são fundamentais no processo
de ensino aprendizagem.
A UFT atende estudantes quilombolas de Mumbuca e Rio Novo – município de
Mateiros/TO e Prata – município de São Félix do Tocantins; e estudantes indígenas do povo
Xerente – município de Tocantínia.

Projeto da ONG/PE utiliza computadores antigos da Caixa para capacitar pessoas de baixa
renda
Em junho, a ONG Moradia e
Cidadania – Coordenação Pernambuco
entregou 10 computadores, oriundos da
Caixa Econômica Federal, a duas
instituições sociais do Estado: cinco
equipamentos à ADESPE (Associação de
Desenvolvimento
Social
de
Pernambuco), do Cabo de Santo
Agostinho; e mais cinco ao CAM (Centro
de Assistência à Mulher), de Limoeiro. Os
equipamentos
serão
utilizados
na
inauguração de cursos de informática
que capacitará um total de 65 pessoas em vulnerabilidade social.
As doações estão inclusas no projeto Inclusão Digital, que consiste basicamente na
destinação dos antigos computadores da Caixa Econômica Federal a instituições sociais que
desejem abrir salas de informática para capacitar o público alvo da ONG Moradia e Cidadania.

Coordenação SP entrega certificados aos alunos do Curso Informática Básica
A ONG Moradia e Cidadania – Coordenação
SP, no dia 28 de junho de 2018, realizou a entrega
dos certificados aos 19 alunos do Curso de
Informática Básica.
A ação ocorreu no Espaço CDH São
Mateus, em São Paulo/SP, e teve como foco
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principal a valorização e o aprendizado e o compromisso com a Oficina de Informática Básica.

Projeto Aprendendo Para a Vida certifica alunos do Curso de Informática
Ser portador de uma qualificação é
de grande valia no atual mercado de
trabalho. Tendo isto em vista, 22 alunos do
projeto “Aprendendo para a Vida” receberam
o Certificado de Conclusão do Curso de
Informática Básica, dia 6 de julho de 2018. A
iniciativa é fruto de uma parceria entre a
Moradia e Cidadania – Coordenação Goiás –
e as Obras Sociais Caminheiros de Jesus
(OSCECAJE), localizada no Bairro Itaipu,
região Sudoeste de Goiânia.
As inscrições são abertas a todos os membros da comunidade. Além do curso de
informática, estão disponíveis atividades como aulas de canto, violão, flauta doce, cidadania,
economia solidária, confeitaria, artesanato, palestras, entre outros.

Ações emergenciais, comemorativas e
pontuais
Moradia e Cidadania/MT participa do Projeto DenteSão
A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a
Associação Espírita Grupo Fraterno Joanna de Ângelis,
localizada no Bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT participou
do Projeto DenteSão, que ocorreu no sábado, dia 20 de
outubro de 2018. O Projeto é desenvolvido pela Dra.
Sandra Fonseca, cirurgiã-dentista e especialista em
periodontia.
A coordenação MT doou 70 Kits, compostos por
escova e creme dental, com o objetivo de atender à
necessidade de crianças e adolescentes entre 03 e 17 anos que vivem em situação de
vulnerabilidade social, sem acesso a informações sobre os cuidados com saúde bucal e os
danos do consumo exagerado de açúcar.

ONG/PE:
Brigada
da
Alegria
entrega
brinquedos da Campanha “Eu só quero
brincar” a crianças da Zona Norte de Recife
No dia 27 de outubro de 2018, os voluntários
da Brigada da Alegria compareceram à Capela
São João Batista, na Macaxeira, para a entrega
dos brinquedos arrecadados pela Campanha “Eu
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só quero brincar” às crianças da Zona Norte de Recife pertencentes ao Projeto Músicos do
Futuro.
Durante a ocasião, as crianças puderam se divertir com diversas atividades lúdicas, tais
como: recreação com o Mister ONG, uma apresentação do malabarista Eron e a leitura de
histórias com a escritora Colyr Holanda. Na parte externa, ainda, os pequenos puderam brincar
no pula-pula e cama elástica, ambos disponibilizados pela Moradia e Cidadania – Coordenação
PE.

Coordenação SP: Outubro Rosa na ONG M&C

A Moradia e Cidadania – Coordenação SP
promoveu, entre os dias 23 e 31 de outubro de
2018, uma série de palestras voltadas ao público
feminino com intuito de conscientizá-lo acerca da
importância da prevenção ao câncer de mama. A
ação é resultado de parceria com a UBS Jardim
Julieta/SP e, além das palestras, foi marcada pela
partilha de depoimentos pessoais de mulheres que
têm ou tiveram o câncer de mama e que
enfrentaram a doença. Verdadeira lição de auto estima e vida, a iniciativa ocorreu no Espaço
CDH Novo Norte, localizado em Jardim Guançã/SP, e beneficiou cerca de 70 mulheres.

Coordenação AM distribui doação de frutas a instituições e projetos parceiros

Durante o mês de setembro, a Moradia e
Cidadania – Coordenação Amazonas recebeu da
empresa Sitio da Serra a doação de um
montante de frutas variadas, as quais foram
distribuídas a alguns dos projetos e instituições
por ela apoiadas. A ação ocorreu dia 25 de
setembro de 2018, nos bairros Colônia Antônio
Aleixo e Zumbi dos Palmares, e reuniu um total
de 640 beneficiados.
Na Colônia Antônio Aleixo, foram favorecidos o Grupo de Idosos Sempre Amigos, a Sezela, a
Fubene, a Igreja Unida do Brasil, a Invasão Nassau e o Projeto Arte Malote. Já no Zumbi dos
Palmares, foram beneficiados o Projeto Um olhar para o Futuro, Projeto Raja, Projeto de Libras
Mãos Proféticas, a Igreja IDPB/Cathedral Nova Luz, o Abrigo dos Haitianos, bem como sete
moradores locais.

Moradia e Cidadania/AM participa de ato de limpeza do Lago Aleixo
A Moradia e Cidadania – Coordenação AM, em
parceria com a Rádio Web Colônia Antônio Aleixo,
participou do ato de higienização do Lago Aleixo,
localizado em Manaus/AM, no bairro de nome
homônimo ao da Rádio.
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A ação, que ocorreu nos dias 26 de outubro e 10 de novembro de 2018, foi motivada, além
do cuidado com o meio ambiente e a estética do local, pelo desejo de sensibilizar e conscientizar
a população acerca dos riscos de descartar dejetos na praia.

Coordenação PI é parceira na promoção de exames gratuitos de prevenção ao glaucoma
No último sábado, 10 de novembro de 2018, a Moradia
e Cidadania – Coordenação PI, em parceria com a Clínica
Tércio Rezende e o Centro de Apoio à Criança e ao
Adolescente – CACA, promoveu a realização gratuita de
exames de prevenção ao glaucoma. A ação ocorreu no
Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – CACA,
localizado na Rua Santa Quitéria, das 08:00 às 13:00 horas.
Ao fim, a ação somatizou um to tal de 40 atendimentos!

Coordenação AM distribui doação de frutas a instituições e projetos parceiros

Durante o mês de setembro, a Moradia e
Cidadania – Coordenação Amazonas recebeu da
empresa Sitio da Serra a doação de um montante
de frutas variadas, as quais foram distribuídas a
alguns dos projetos e instituições por ela apoiadas.
A ação ocorreu dia 25 de setembro de 2018, nos
bairros Colônia Antônio Aleixo e Zumbi dos
Palmares, e reuniu um total de 640 beneficiados.
Na Colônia Antônio Aleixo, foram favorecidos o Grupo de Idosos Sempre Amigos, a Sezela, a
Fubene, a Igreja Unida do Brasil, a Invasão Nassau e o Projeto Arte Malote. Já no Zumbi dos
Palmares, foram beneficiados o Projeto Um olhar para o Futuro, Projeto Raja, Projeto de Libras
Mãos Proféticas, a Igreja IDPB/Cathedral Nova Luz, o Abrigo dos Haitianos, bem como sete
moradores locais.

Moradia e Cidadania/GO realiza entrega de kits da Campanha Outubro Rosa 2018
A Moradia e Cidadania – Coordenação Goiás
realizou, dia 06 de novembro de 2018, a entrega
de 150 kits da Campanha Outubro Rosa 2018
para a Associação de Portadores do Câncer de
Mama (APCAM) e para o voluntariado da
Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Ao
todo, foram arrecadados cerca de 350 itens, tais
como: lenços, maquiagem, produtos de beleza,
aparelhos celulares, cabelos, perucas, entre
outros.
Além desta iniciativa, a Coordenação
participou, ainda, do Dia “D” no Edifício Sede da CAIXA, que ocorreu dia 18 de outubro de 2018
e proporcionou a realização de atividades de teor educativo, tais como a distribuição de laços
cor-de-rosa alusivos à campanha, a entrega de materiais informativos com orientações acerca
das formas de prevenção da doença e a arrecadação de doações.

59

Coordenação PE realiza entrega das primeiras Árvores da Solidariedade
A Moradia e Cidadania – Coordenação PE deu início,
na última semana, à entrega das primeiras “Árvores da
Solidariedade”. A iniciativa é parte do projeto que visa
propagar a solidariedade entre os empregados das
unidades participantes da Caixa Econômica Federal, bem
como, e especialmente, beneficiar as crianças e
adolescentes atendidos pela ONG/PE.
A entrega já foi realizada nas agências Guararapes,
Herculano Bandeira e Agamenon, Gilog, Gihab, Gigov,
CDU e na Cepaf. E, esta semana, ocorrerá na Audir e nas agências Encruzilhada, Ilha do Leite,
Marcos Freire e Praia de Piedade.

Coordenação PE: Projeto “Agente Ambiental” é implantado no Fórum de Ipojuca

Foi implantado nesta segunda-feira, 19 de
novembro de 2018, o Projeto “Agente
Ambiental”. A iniciativa ocorreu no Fórum de
Ipojuca, pertencente ao Tribunal de Justiça
de Pernambuco (TJPE), situado na Região
Metropolitana de Recife/PE.
A equipe da Moradia e Cidadania/PE,
juntamente ao gestor do Núcleo de
Sustentabilidade do TJPE, Ayrton Rocha,
distribuiu 10 urnas coletoras de papéis e
explanou, ainda, sobre o funcionamento do projeto e a relevância da colaboração dos servidores
ao fazerem uso das urnas, uma vez que os resíduos coletados são revertidos em recursos para
os projetos sociais da ONG/PE.

Coordenação PE encerra as entregas das Árvores da Solidariedade de 2018!
A Moradia e Cidadania – Coordenação
Pernambuco realizou, durante os dias 19 a 23 de
novembro, as últimas entregas das Árvores da
Solidariedade do ano de 2018. A distribuição foi
realizada na APCEF Caruaru, APCEF Janga,
AUDIR, GITEC, JURIR e nas agências
Encruzilhada, Ilha do Leite, Marcos Freire e Praia
Piedade. Ao todo, foram 539 cartas, repartidas
entre as 17 unidades participantes!

Coordenação Piauí viabiliza benefícios
membros da Associação dos Albinos

de

para

A ONG Moradia e Cidadania/PI em parceria com a
Rede Pense Piauí, orientou e articulou para que a
Associação dos Albinos (presidida pelo sr.
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Damasceno), fechasse parceria com o Instituto dos Cegos do Piauí.
Desta aproximação, dois albinos com maior grau de deficiência visual, receberão o benefício
de gratuidade no sistema de transporte urbano. A assistente social da Coordenação Piauí
Gersânia Mendes, orientou também os albinos a procurarem o CRAS, visando receber benefício
social.

Depois de ter um AVC, idoso recebe da Moradia e Cidadania/PE uma cadeira de rodas
para se locomover
O Sr. Antônio Hilário da Silva, 62 anos, teve
um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em outubro do
ano passado. O acidente comprometeu toda a sua
coordenação motora. Hoje ele não anda e nem fala.
Depende da ajuda de terceiros para tomar banho,
comer e realizar as suas necessidades básicas. Por
ser aposentado e receber um salário mínimo do
INSS, não tem condições de comprar uma cadeira de
rodas, que, no caso, facilitaria consideravelmente a
sua rotina. Ao saber do drama vivido por seu Antônio,
a associada da ONG Tânia Pernambuco, solicitou à
Moradia e Cidadania/PE uma cadeira de rodas para o
idoso.

Coordenação Piauí marca presença no plantio de 300 mudas de árvores através do
Projeto Margens Sustentáveis
Na manhã do dia 27 de janeiro de 2018 foi realizado o
plantio de 300 mudas de árvores às margens do Rio Poti (no setor
de Esportes da Universidade Federal do Piauí – UFPI), pelo Projeto
Margens Sustentáveis – coordenado pela Rede Pense Piauí com o
apoio da ONG Moradia e Cidadania Piauí. Diversos órgãos e
instituições da Sociedade Civil estão integrados nessa ação. As
mudas foram plantadas com a ajuda e participação de crianças,
que estão aprendendo desde cedo a proteger e cuidar do meio
ambiente.

Coordenação Pernambuco entrega alimentos arrecadados pela AEAP-PE para pacientes
com câncer atendidos pelo ICT
No dia 20 de janeiro de 2018, a ONG Moradia e Cidadania/PE entregou ao Instituto Cristina
Tavares (ICT) os 60kg de alimentos não perecíveis
coletados pela Associação dos Economiários e
Aposentados Pensionistas (AEAP-PE) em uma
confraternização. Na ocasião, a AEAP – PE doou os
donativos à ONG que os repassou ao ICT.
O ICT presta serviço a 110 pacientes com
câncer, de baixa renda, que, em sua maioria, vem
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do interior de Pernambuco à capital Recife em busca do tratamento oncológico.
Coordenação DF repassa doação de alimentos para Abrigo dos Excepcionais
Na manhã do dia 20 de fevereiro de 2018, a Moradia e
Cidadania/DF contribuiu com 100 kg de alimentos para o Abrigo
dos Excepcionais de Ceilândia, Distrito Federal. O Abrigo acolhe
64 pessoas, entre elas, adolescentes e adultos de ambos os
sexos, carentes e/ou abandonados pela família.
A missão do AEC é prestar serviços nas áreas de saúde,
educação e assistência social aos acolhidos, que possuem
deficiências múltiplas e são não possuem apoio familiar.
Esta doação foi possível ser realizada graças à parceria feita
com a Caixa Cultural – que de acordo com o espetáculo realizado,
disponibiliza para a ONG alimentos, brinquedos e livros.

Coordenação SP realiza uma série de palestras em alusão ao Mês Internacional da Mulher
Aproveitando o Mês Internacional da
Mulher, a Moradia e Cidadania/SP realizou
uma série de palestras com o objetivo de
provocar a reflexão nas mulheres quanto à
sua saúde física e mental.
A técnica “Matilde” trouxe abordagem
sobre as doenças sexualmente transmissíveis
e direitos da mulher, e o Dr. Leonardo
realizou uma palestra sobre a importância da
autoestima. Cerca de 100 pessoas participaram dos eventos que aconteceram no Espaço CDH
São Mateus, na cidade de São Paulo/SP.

Projeto apoiado pela Coordenação PI recebe evento especial em comemoração à Páscoa
A páscoa do Espaço Crescer (apoiado
pela Coordenação PI) foi especial! Um grupo de
crianças do Condomínio Mirante de Lago, se
reuniu, vendeu objetos usados e arrecadou
recursos para comprar salgados, bolo, refrigerante
e ovos de chocolate para os beneficiários do
Espaço Crescer – que retribuíram através de uma
pequena peça teatral sobre “Jesus Cristo e suas
lições de vida e amor ao próximo.”
Em seguida cantaram, agradeceram a
visita e receberam os chocolates. Na ocasião, as
crianças do Mirante narraram como foi possível concretizar essa ação.

Coordenação Distrito Federal realiza doação de alimentos para instituições sociais.
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A ONG Moradia e Cidadania/DF doou
em torno de 290 kg de alimentos, para três
instituições indicadas pelos associados,
através da Campanha A Importância de Doarse.
Os alimentos foram destinados para as
entidades: Obras Sociais do Grupo Espírita
Guilon (Creche Espírita Meimei); Comunidade
Sagrada Face de Jesus Cristo e Lar da
Criança Padre Cícero:

Coordenação SP realiza Papo de Mulher 2018 em parceria com a APCEF
Com o objetivo de promover uma reflexão
sobre o mês da mulher, a Moradia e
Cidadania/SP organizou e conduziu uma palestra
especial realizada na Comunidade da Vila
Joaniza, onde foram abordados diversos
assuntos,
como:
conquistas
e
desafios
enfrentados até o momento.
O evento aconteceu no dia 23 de março
de 2018, no Clube dos Empregados da Caixa, em
São Paulo/SP. Cerca de 80 pessoas participaram do encontro, que contou com a presença da
gerente da APCEF, Márcia Roberta e Adriana – representante do Fórum de Mulheres da Zona
Sul/SP.

Coordenação MT realiza palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher
A ONG Moradia e Cidadania/MT em
parceria com a Caixa Econômica Federal,
promoveu palestra proferida pela Dra Gladis
Cassel, sobre valorização da vida. O evento teve
objetivo celebrar o Dia Internacional da Mulher.
A brilhante explanação da Dra Gladis
abordou aspectos da luta em favor da vida e na
quebra de Tabus com prevenção do suicídio a
partir de informações, contou com a presença de empregados Caixa (ativos e aposentados),
prestadores de serviço e colaboradores.

Projeto social apoiado pela Coordenação PI realiza atividade especial para as mulheres
No sábado dia 10 de março de 2018 foi
realizado no Centro de Apoio à Criança e ao
Adolescente (CACA) uma atividade especial em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A
ação aconteceu em parceria com a Faculdade
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Estácio – alunos do Curso de Enfermagem coordenados pela professora Micaelle.
Na ocasião, foi trabalhada a temática violência contra a mulher (formas de prevenir,
combater, e como denunciar), Lei Maria da Penha, Igualdade de direitos e empoderamento da
mulher.

Coordenação Piauí viabiliza doação de enxoval para família de baixa renda
No dia 08 de março de 2018, a Moradia e Cidadania/PI
entregou o enxoval (itens para bebê) a uma família em situação
de vulnerabilidade social e financeira. O enxoval foi doado por
uma associada da Coordenação PI.
A Moradia e Cidadania/PI aproveita para agradecer o apoio de
todos os colaboradores e associados que contribuem para o
atendimento às demandas sociais.
Coordenação PE se reúne com instituições para discutir ações
sociais na comunidade do Pilar, bairro do Recife

Coordenação PE apóia campanha de páscoa do Grupo Ministério Cuidar e doa alimentos
não-perecíveis
A
ONG
Moradia
e
Cidadania
–
Coordenação Pernambuco doou no dia 16 de
março de 2018, 12 fardos de alimentos nãoperecíveis à campanha social de páscoa do Grupo
Ministério Cuidar.
O Ministério Cuidar realiza serviços sociais
em favor dos menos favorecidos, desde 2006.
Nesta páscoa, o grupo de 50 voluntários pretende
distribuir os donativos doados pela ONG a 160
pessoas carentes do município de Pesqueira, mais
precisamente aos moradores dos bairros do Portal (Vila do presídio) e Pedra Redonda (Angicos).
A ação social também prevê a distribuição de água potável, assistência médica e entrega de
ovos de páscoa e brinquedos para a criançada.

Coordenação Piauí apóia a realização de roda de conversa entre idosos. Confira!

Com o objetivo de fortalecer e melhorar a
auto-estima do grupo de idosos atendidos pelo
Grupo de Mães Gaivotas que Voam Longe, foi
realizada no dia 27 de março de 2018 uma roda
de conversa com os moradores da comunidade e
idosos do SESC para uma troca de conversas e
experiências pessoais. A iniciativa foi apoiada
pela ONG Moradia e Cidadania/PI.
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ONG Moradia e Cidadania promove Campanha de Páscoa Solidária em São Paulo
A ONG Moradia e Cidadania/SP, em
parceria com os empregados da Caixa
Econômica Federal, realizou entre os dias 22 e
29 de março de 2018, uma campanha de
Páscoa Solidária, promovendo a divulgação,
organização e distribuição de bombons para
crianças carentes. A Campanha foi abraçada
pelas Superintendências Regionais Penha,
Pinheiros e Santo Amaro e também pela
APCEF/SP.
Ao todo, foram arrecadados 5773 bombons e distribuídos a aproximadamente 1000
crianças, atendidas nos espaços CDH’s Apecef, Novo Norte e São Mateus.

Moradia e Cidadania/AM é parceira em apresentação feita pelo Grupo Sempre Amigos
A Moradia e Cidadania/AM participa como
parceira em atividade do Grupo Sempre Amigos, no
bairro Colônia Antônia Aleixo. A apresentação ocorreu
no dia 11 de abril de 2018, entre 8h e 12h, com a
temática “Cultura de Paz”, apresentado pelo grupo de
idosos apoiado pela ONG.
Foi um momento de apresentação das
atividades desenvolvidas pelos idosos apoiados pelo
grupo e de reflexão acerca da prevenção de situações
que possam ameaçar a paz e a segurança; tais como o desrespeito aos direitos humanos, a
discriminação, a intolerância e a exclusão social. Ao todo foram 65 beneficiados.

Moradia e Cidadania/AM promove Campanha Rua Limpa e Campanha Desmatamento Zero

A Moradia e Cidadania/AM, em parceria com o
Greenpeace e o Instituto Conquista, realizou no dia 22
de abril de 2018, entre as 8h e as 15h, atividades de
educação ambiental, gincanas, plantio de mudas,
oficina de compostagem e pintura de camisas. A
iniciativa ocorreu no bairro Colônia Antônia Aleixo, em
Manaus-AM, em resultado da visita técnica realizada
pela ONG Moradia e Cidadania e Instituto Conquista,
com intuito de desenvolver atividades de educação
ambiental para a campanha do desmatamento zero. No total, foram cerca de cem pessoas
beneficiadas.

Coordenação SC divulga o Projeto Amigos da Alegria!
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O projeto “Amigos da Alegria” nasceu
no ano de 2005, em Chapecó, tendo como
referência o grupo Doutores da Alegria, e
observando a necessidade de entretenimento
para as crianças em tratamento na ala de
oncologia do Hospital Regional do Oeste
(HRO) de Chapecó.
Atualmente, o Grupo Amigos da Alegria é
composto por empregados da Caixa e tem
como método de intervenção a música, declamação de poemas, histórias, piadas, além de
caracterizações clown e distribuição de lembranças em datas comemorativas, tais como Natal,
Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais etc.
O Projeto ocorre em parceria com o Comitê SR Oeste e beneficia cerca de 300 pessoas.

Coordenação PE: Concurso Rei ou Rainha do Milho!
O concurso visa arrecadar recursos financeiros para os
projetos sociais da ONG. Através de uma competição, os
candidatos vendem seus votos a R$1,00 cada. O montante é
depositado na conta da ONG: AG 1030 OP 003 CONTA 1386-3.
O candidato que contabilizar mais votos se torna o Rei ou Rainha
do Milho e fatura um prêmio a ser divulgado.
A cerimônia da premiação é realizada na festa junina da
APCEF-PE, que, este ano, acontecerá no dia 30 de maio, no
Circuito Militar do Recife.

Coordenação MT realiza Oficina de Beleza em comemoração ao Dia das Mães

A ONG Moradia e Cidadania/MT, em
parceria com a Caixa Econômica Federal /
RELOG-CB, realizou nos dias 7 e 8 de maio de
2018 uma oficina de beleza, na qual participaram
funcionárias da Caixa, ativas e aposentadas, bem
como prestadoras de serviço.
O encontro teve como objetivo despertar a
beleza existente em cada mulher, além de orientálas acerca da importância dos cuidados com o próprio corpo, visando a valorização da
autoestima feminina.

De endereço novo, a equipe da ONG/PE realiza “Visita da Cidadania” na APCEF e UNEI
Após a mudança para o “Prédio da Guararapes”, a
equipe da ONG Moradia e Cidadania/PE visitou, nesta
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última terça, 8 de maio, os colegas vizinhos da UNEI e APCEF-PE.
Na ocasião, foram entregues as caixas coletoras de papéis inservíveis pertencentes ao
Agente Ambiental – projeto que capta recursos para os serviços sociais da ONG através de um
processo de reciclagem de papéis – e foi dada a oportunidade aos colegas de fortalecer o
quadro associativo da ONG Moradia e Cidadania /PE, na qual ocorreram 8 adesões.

Coordenação SP realiza primeiro Bingo Beneficente no espaço CDH São Mateus
A Moradia e Cidadania/SP realizou neste sábado, 12
de maio de 2018, o primeiro bingo beneficente do Espaço
CDH São Mateus, no qual fez a divulgação, organização e
condução do jogo. O principal intuito da ação foi mobilizar
recursos para ação na comunidade e aumentar a receita do
espaço CDH São Mateus.
Foram recebidos diversos itens em doação: cafeteira,
cestas básicas, itens diversos, valor em dinheiro e batatas
fritas, bolos e refrigerantes, os quais foram vendidos no
evento.
A iniciativa contou com aproximadamente 80
colaboradores, bem como com a presença da veradora da
região Juliana Cardoso. O resultado foi um sucesso e nos
prepara para os próximos eventos.

Moradia e Cidadania/SP realiza Bazares Beneficentes
A Moradia e Cidadania/SP realizou, entre os
meses de abril e maio 2018, uma série de bazares
beneficentes com o intuito de mobilizar os empregados
da Caixa e parceiros para a solidariedade.
Os bazares foram realizados nos espaços CDH
APCEF, CDH Novo Norte e CDH São Mateus e os itens
arrecadados na Apcef/SP, fornecidos por aposentados,
pela equipe da GIFUG/SP, voluntários e parceiros.
Ao fim, foram beneficiadas em torno de 400
pessoas e os itens não comercializados foram doados
para abrigos próximos aos espaços CDHs.

Bazar Social do Dia das Mães 2018
O tradicional Bazar Social da Moradia e
Cidadania concilia sustentabilidade e solidariedade,
promovendo a reutilização de produtos que seriam
descartados no meio ambiente e ainda permitindo
às pessoas carentes adquirir itens como roupas,
sapatos, bijuterias, artesanatos a preços módicos.
Até agora foram arrecadados cerca de R$
1,6 mil com as vendas, o que vai ajudar a financiar
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os projetos sociais apoiados por nossa ONG. Agradecemos a todos (as) os (as) colegas pelas
doações efetuadas e as pessoas voluntárias pela dedicação e participação tanto na confecção
dos artesanatos, como na realização do evento.

Coordenação AM promove o Concurso Rosa de Maio 2018

À convite do Grupo de Idosos Sempre
Amigos, que é apoiado pela Coordenação AM, no
dia 25 de maio de 2018, a ONG Moradia e
Cidadania/AM promoveu o Concurso Rosa de Maio
2018. O objetivo da iniciativa era a escolha da
Rainha Rosa de Maio 2018, mas, sobretudo, a
promoção da autoestima dos idosos, bem como das
suas relações entre si e com seus familiares. O
Concurso foi criado pelo Grupo e, no início, a rainha
era eleita por indicação; no entanto, há quatro anos
a escolha passou a ser realizada através de um
concurso.
O principal critério para a eleição é a escolha
da temática, que, este ano, foi sobre “profissões”. A
profissão eleita com maior número de votos foi a de
“bancária”. O Desfile foi bastante disputado, com a participação de aproximadamente 250
pessoas e a Rainha Rosa de Maio 2018 foi a dona Francisca Viana, de 76 anos.

14º Feirão da Caixa deixa um saldo positivo para ONG Moradia e Cidadania/PE
A ONG Moradia e Cidadania/PE
participou do 14º Feirão da Caixa da Casa
Própria, realizado nos dias 25, 26 e 27 de
maio de 2018, no Centro de Convenções de
Pernambuco. A equipe da ONG/PE ficou
localizada no stand 116 cedido pela Caixa. Os
visitantes que prestigiavam o stand, recebiam
explicações sobre o funcionamento da
organização, além de folders e portfólios
institucionais.
A ação gerou a adesão de 20 novos
associados. No stand, também ocorreu a comercialização dos artesanatos do projeto Semeando
Futuro – incubado pela Fafire e apoiado pela ONG – e as brincadeiras realizadas pelo Mister
ONG.

Coordenação AM promove Ação de Saúde Bucal
A Moradia e Cidadania/AM realizou, em
parceria com a faculdade UniNassau, uma Ação
de Saúde Bucal, visando o atendimento
odontológico de moradores do complexo Colônia
Antônio Aleixo, comunidade assistida pela ONG.
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A ação ocorreu dia 22 de maio de 2018, das 18 às 22 horas, no Centro de Manaus/AM,
na faculdade UniNassau e ofereceu limpezas, radiografias, anamneses, exames extra orais,
aferição dos sinais vitais, profilaxias e registros odontogramas. Ao todo, foram atendidas 15
pessoas.

Coordenação PI convida para oficinas em parceria com a Defensoria Pública do Estado do
Piauí
Através de Parceria firmada com a ONG
Moradia e Cidadania/PI, profissionais da
Defensoria Pública do Estado do Piauí irão
desenvolver oficinas e rodas de conversa nos
projetos
sociais
apoiados
por
esta
Coordenação.
A ação faz parte da Campanha
Nacional da Defensoria Pública, que, este ano,
tem como tema a Erradicação do Sub-Registro, no qual o público será orientado a cerca da
importância do Registro Civil e a forma como ele deve ser adquirido.
As oficinas foram desenvolvidas nos Projetos Sociais: Grupo de Mães Gaivotas que
Voam Longe; Instituto das Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de Somasca; Centro de Apoio à
Criança e ao Adolescente – CACA (Satélite Zona Leste); Projeto Balé Santa Bárbara;
a Associação de Amigos da Escolinha São Francisco e o Espaço Crescer.

Gerente da Coordenação CE recebe homenagem em Festa do Balé Folclórico Arte Popular
de Fortaleza
A Gerente Administrativa e Financeira da
ONG Moradia e Cidadania/CE, Sônia
Cavalcante Olímpio, foi homenageada na
sessão solene em comemoração aos vinte e
cinco anos do Balé Folclórico Arte Popular de
Fortaleza, que ocorreu neste 28 de junho de
2018, às 15 horas, no Plenário 18 de Maio.

Coordenação SP divulga a Moradia e Cidadania na Festa Junina da APCEF para
A Moradia e Cidadania/SP marcou
presença na Festa Junina da APCEF, que
ocorreu dia 09 de junho de 2018, às 17h, no
Clube dos Empregados da Caixa, em São
Paulo/SP.
A Coordenação participou promovendo
a divulgação do evento, bem como a
montagem, organização e condução de uma
barraca na festividade. A participação teve
como principal objetivo divulgar aos presentes
as atividades da ONG que acontecem no clube, além da venda de produtos confeccionados
pelos seus artesãos.
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Coordenação PI: Projeto Espaço Crescer participa da Caminha da Gentileza
As Crianças do Projeto Espaço
Crescer, apoiado pela Coordenação PI,
marcaram presença nesta manhã de
sábado, 16 de junho de 2018, na
Caminhada da Gentileza na Avenida Raul
Lopes, em Teresina/PI, promovida pelo
Instituto Dom Barreto.
Há quatro anos, o Instituto Dom
Barreto, promove o Projeto Vista-se de
Gentileza e, há dois anos, realiza a Caminhada da Gentileza, como forma de promover um
grande encontro entre alunos, familiares, professores e as instituições beneficiadas pelo
projeto. Atualmente são cerca de 23 instituições atendidas, dentre elas o Projeto Espaço
Crescer, beneficiado através de articulação promovida pela ONG Moradia e Cidadania/PI.

Voluntários da ONG Moradia e Cidadania/PE levam alegria a comunidades de Campo
Grande
A Brigada da Alegria, composta por
voluntários da ONG Moradia e Cidadania – PE,
realizou na manhã desde sábado, 16 de junho de
2018, uma ação social na Capela São José, em
Campo Grande. A ação foi desenvolvida com o
apoio da Pastoral da Criança e atendeu a 56
crianças e mães das comunidades Capilé e
Saramandaia. Na ocasião, a Brigada disponibilizou
cama elástica, piscina de bolinhas e carrinho de
algodão doce. Além disso teve distribuição de
lanches e brinquedos, atividades de pinturas e
brincadeiras com o Mister ONG.
O Brigada da Alegria é um projeto da ONG dos empregados da CAIXA que visa estimular o
voluntariado. Periodicamente a ONG elege comunidades, asilos, hospitais e convida os
voluntários a participarem. Os voluntários arrecadam donativos para entregá-los no dia da ação.

Coordenação DF contribui com doação de agasalhos e alimentos ao Hospital de Apoio de
Brasília
A Associação de Voluntários do Hospital de Apoio –
AVHAP é uma entidade sem fins lucrativos, criada com o
intuito de realizar trabalhos voluntários e atendimento aos
usuários (pacientes, acompanhantes e familiares) do
Hospital de Apoio de Brasília – HAB.
Localizada na AENW 03 LOTE A, a Associação visa
auxiliar os membros do HAB fornecendo-lhes suporte
material, emocional e espiritual, visando o seu consequente
bem estar e melhoria da qualidade de vida.
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Na tarde do dia 15 de junho de 2018, a OSCIP Moradia e Cidadania contribuiu com 111
agasalhos e 25 kg de alimentos para a Associação/ ação realizada graças à indicação de uma
de nossas associadas, bem como à parceria com a Caixa Cultural que disponibilizou os
alimentos e os agasalhos para doação.

Coordenação AM apóia Grupo Sempre Amigos em passeata em defesa aos idosos

O “Sempre Amigos” é um grupo de idosos
do Bairro Colônia Antonio Aleixo, em Manaus/AM,
que é apoiado pela ONG Moradia e Cidadania/AM.
Nesta sexta-feira, 15 de junho de 2018, o Grupo
participou do Dia de Combate à Violência contra a
Pessoa Idosa, que ocorreu às 07h, na Praça do
Congresso, em Manaus/AM. O ato parou o centro
da cidade, chamando a atenção da sociedade e
das autoridades a respeito da violência contra os
idosos.
A Coordenação AM e o Grupo Sempre Amigos agradecem a todos os apoiadores,
especialmente ao CSELA, ao PROMEAPI, ao VIDATIVA e ao Conselho do Idoso.

Moradia e Cidadania/PI na 4ª edição da ABEPSS
A Assistente Social da Moradia e
Cidadania/PI, Gersânia Mendes, participou, nos
dias 08 e 09 de junho de 2018, na Universidade
Federal do Piauí, da 4ª edição da Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social
– ABEPSS Itinerante 2018. Neste primeiro
módulo, foi trabalhado os Fundamentos do
Serviço Social, Atribuições e Competências
Profissionais em Debate.

Coordenação SP marca presença Festa Julina da SR Paulista
A Moradia e Cidadania/SP participou da
Festa Julina da SR Paulista, no sábado do dia 21 de
julho de 2018, com intuito de promover a ONG para
os empregados da SR Paulista, bem como divulgar
as ações da Coordenação SP. A Coordenação
esteve
presente
comercializando
produtos
confeccionados por artesãos capacitados em seus
projetos e distribuindo jornais e fichas de adesão
para novos associados.
A iniciativa ocorreu às 15:00 horas, no Clube dos Empregados da Caixa em São Paulo/SP.

Coordenação SP realiza primeira Feijoada Solidária no Espaço CDH – APCEF
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A Moradia e Cidadania/SP, no último sábado,
28 de julho de 2018, realizou sua primeira Feijoada
Solidária, com intuito de arrecadar recursos para dar
início à fabricação de Kits de Natal para crianças
carentes. A ação ocorreu às 13:00 horas, no
Restaurante do Clube dos empregados da Caixa –
APCEF/SP, e contou com o apoio da APEA, da
APCEF, de alguns atletas, bem como do Restaurante
Armazém.
A equipe da Moradia participou através da decoração, da cozinha, do caixa, e afins, para que
o evento alcançasse seu objetivo com sucesso. A solenidade contou com a participação de,
aproximadamente, 150 pessoas; entre elas a Presidente e Diretora da Apcef, Kardec de Jesus
Bezerra, Ivanilde Moreira de Miranda, a Gerente da Apcef, Márcia Roberta, e, por fim, Aníbal
Diniz, que trouxe um grupo de chorinho para o evento.

Coordenação SP participa dos Jogos Fenae 2018
A Moradia e Cidadania/SP participou,
entre os dias 15 a 20 de julho de 2018, dos
Jogos FENAE 2018. A ação ocorreu na
CEPEUSP/SP e visava divulgar a ONG aos
atletas empregados da Caixa, bem como
captar novos associados e comercializar o
artesanato produzido em São Paulo. Os
jogos contaram com a presença de
aproximadamente 2500 atletas e 700
familiares, além da torcida local. A parceria
com a Fenae foi um sucesso e os objetivos,
alcançados.

Coordenação SP encerra o semestre em Festa Junina!

A Coordenação SP realizou, dia 19 de maio
2018, o encerramento do semestre em ritmo de
festa junina! A festividade ocorreu nos Espaços
CDH’S Apcef, Novo Norte e São Mateus, às 13
horas, e visou estreitar o relacionamento
interpessoal, confraternizar e comemorar.

Coordenação AM solicita
Campanha SOS Ribeirinho

doações

para

No próximo domingo, dia 22 de julho de
2018, acontecerá mais uma Campanha SOS
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Ribeirinho, realizada pelo Projeto Entre Amigos e apoiado pela ONG Moradia e Cidadania. Para
tanto, a Coordenação AM solicita sua contribuição através de doações!

Coordenação CE: Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza (BFAPF) embarca para a
França
O Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza – BFAPF – foi fundado em junho de 1993,
pela dançarina e coreógrafa Sandra Veloso, com o intuito de pesquisar, recriar e divulgar as
diversas formas de manifestações populares e artísticas através da música e da dança,
proporcionando à comunidade conscientização acerca da preservação das tradições culturais
locais, bem como promover formação profissional no ramo.
O Projeto, atualmente, conta com cerca de 100 integrantes, entre crianças e jovens de
diversas comunidades, que ensaiam no Videira, Clube da CAIXA; e, nos próximos dias,
embarcarão à França para diversas apresentações, em uma oportunidade de divulgar seu
trabalho.

Coordenação MG: Moradia e Cidadania recebe destaque no Arraiá da APCEF/MG
A Moradia e Cidadania, no dia 07 de julho
de 2018, recebeu destaque na Festa Junina Arraiá
da APCEF/MG, na qual lhe foi disponibilizada uma
barraca a fim de a Coordenação MG pudesse
divulgar as ações e projetos desenvolvidos no
Estado, onde foram expostos e sorteados alguns
dos produtos produzidos pelos Grupos da
Economia Solidária, de Belo Horizonte.
Foi uma promissora oportunidade de
divulgação da ONG a novos empregados. A
Moradia
e
Cidadania/MG
agradece
o
reconhecimento e o carinho de todos da APCEF.

Projetos da Coordenação AM têm visibilidade em Festa Junina da APCEF
A Moradia e Cidadania/AM participou,
último sábado, 07 de julho de 2018, do Arraial
APCEF, em Manaus/AM; com o objetivo de, além
participar da festividade, expor alguns dos feitos
Projeto Arte Malote aos funcionários e aposentados
Caixa. A iniciativa contou com o apoio da APCEF e
AEA.

no
da
de
do
da
da

A APCEF cedeu duas barracas para que a
ONG pudesse expor e vender os produtos
confeccionados pelos participantes do Projeto Arte Malote e levá-lo ao conhecimento dos
funcionários da Caixa. Além disso, os participantes do Projeto Um Olhar Para o Futuro também
participaram das barracas de tacacá e de pescaria, visando gerar recursos financeiros para uma
posterior confraternização no Dia das Crianças.

Coordenação CE promove apresentações juninas!
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A Coordenação CE, como de costume,
promoveu, no mês de julho, uma apresentação de
danças típicas juninas com as crianças participantes
de seus projetos nas instalações da Caixa
Econômica Federal.

Projetos Sociais apoiados pela Coordenação PI são selecionados para integrar Banco de
Alimentos da CEASA
O Grupo de Mães Gaivotas que Voam
Longe e o Lar de Maria, ambos projetos sociais
apoiados pela Coordenação PI, foram selecionados
para integrar o Banco de Alimentos da nova
CEASA/PI e receberão doações diárias dos
alimentos não comercializados.
As entidades selecionadas participaram
nesta quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018, da
inauguração do Projeto Social Alimentando
Solidariedade, cujo objetivo é combater a fome e
evitar o desperdício de alimentos.

Moradia e Cidadania/PE homenageia pais da Caixa com apresentação de orquestra social
na GIHAB/RE
Em alusão ao Dia dos Pais, celebrado no último
domingo, 12 de agosto, a Orquestra Crescendo na
Harmonia proporcionou uma surpresa aos pais da Caixa
Econômica Federal. Os pequenos músicos tocaram três
músicas clássicas numa confraternização realizada no dia
13 de agosto, na GIHAB/RE (Gerência de Habitação da
Caixa – Recife).
A Orquestra Crescendo na Harmonia trata-se de
um projeto musical realizado pela ONG em parceria com
a Fafire e o Tribunal Regional Federal – 5ª Região (TR5), onde crianças de escolas públicas do
Recife aprendem a tocar violino, viola e violoncelo em ensaios na Fafire.
Na ocasião, a ONG também disponibilizou o
Donzelômetro da Secretária da Mulher do Recife. O jogo
eletrônico mede o “grau de donzelice” dos homens com as
mulheres, com a finalidade de engajar o público masculino a
rever suas atitudes e enfrentar a violência de gênero. A
brincadeira virtual, desenvolvida pela Players Comunicação,
traz uma série de questões que desconstroem conceitos e
comportamentos machistas naturalizados pela sociedade.

Moradia e Cidadania/GO na Temporada do Rio Araguaia 2018

74

A Moradia e Cidadania/GO, em parceria com APCEF
Goiás, marcou presença na temporada do Rio Araguaia 2018,
com a comercialização de chapéus de lona confeccionados
através da reciclagem de malotes usados, recebidos em doação
pela Caixa Econômica. Ao todo, o valor arrecadado pela ação foi
de R$ 249,00.
O acampamento da APCEF fica na cidade de
Uruanã/GO, o qual recebe, anualmente, durante o mês de julho,
turistas de todo Brasil.
A ação não visa apenas a venda, mas também a
divulgação da OSCIP. Através da comercialização dos chapéus, a
Coordenação GO apoia ações sociais em prol das pessoas
atendidas por seus projetos.

Coordenação TO apoia ações do Fórum Estadual Lixo e Cidadania no município de
Tocantínia
A Moradia e Cidadania/TO, durante este mês de
agosto, participou de seis oficinas práticas com o tema
“Ecologia”, que ocorreram no município de Tocantínia,
em Tocantins. A tônica abordada incluiu desde
reciclagem de garrafas e vidros com técnicas de
decoupage à produção de sabonetes artesanais e
formação de vigilantes do meio ambiente. A iniciativa
beneficiou um total de 159 pessoas.
No dia 08 de agosto, as oficinas foram
realizadas no Assentamento Água Fria II; dia 09, agosto, na Aldeia Indígena Xerente – Salto
Krepe; e, por fim, dia 10, no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e na Câmara de
Vereadores de Tocantínia.

Coordenação MG: Encontro de colaboradores da Moradia e Cidadania
Foi realizado, dia 09 de agosto de
2018, o Encontro de colaboradores da Moradia e
Cidadania. O evento ocorreu no Edifício da
Agência Tupinambás, em Belo Horizonte, e contou
com a participação de associados aposentados,
ex-conselheiros e colaboradores. O Encontro
contou com a apresentação dos projetos
realizados pela Coordenação MG.
Durante a reunião foi apresentada uma
linha do tempo com a história da Moradia e Cidadania, desde os anos 1990. Foram colhidos
depoimentos e pontuações dos colaboradores da Moradia e Cidadania que culminaram na
formação de um colegiado que contribuirá nas próximas ações da Coordenação Estadual.

Companhia CORDAPÉS – representará o Ceará no 54º Festival do Folclore de Olímpia
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A Companhia de Ritmos e Danças
Populares – CORDAPÉS – representará o
Estado do Ceará no 54º Festival do Folclore de
Olímpia em São Paulo/SP, que se realizará entre
os dias 04 e 12 de agosto de 2018.
O evento, que reúne diversos grupos
folclóricos e parafolclóricos oriundos de todos os
estados, é o maior do país neste gênero;
trazendo, inclusive, à Estância Turística de
Olinda com o nome de Capital do Folclore.

Coordenação AM participa da III Ação Ribeirinha na Comunidade do Abelha
O Projeto Entre Amigos, em
parceria com a ONG Moradia e
Cidadania/AM, realizou, no dia 22 de julho
de 2018, a III Ação Ribeirinha. O evento
teve início às 07h30, na Comunidade do
Abelha, em Manaus/ AM e contou a
presença da Conselheira Fiscal da ONG,
Tânia Maria Soares Correa.
A ação dispôs da participação de 80 voluntários, tendo em vista o atendimento de 600
membros da comunidade através de serviços de saúde, realização de exames básicos (tais
como, pressão arterial, glicemia capilar, EAS, EPF, preventivo, sífilis, HIV e hepatite), suporte
odontológico, distribuição de cestas básicas, kits de cuidados dentais, roupas e calçados; além
de proporcionar atividades de lazer e entretenimento às 200 crianças da comunidade.

Coordenação PI, em parceria com a Clínica Tércio Rezende, promovem iniciativa de
prevenção ao Glaucoma
A Moradia e Cidadania/PI, em parceria
com a Clínica Tércio Rezende, desenvolveu,
na manhã do último sábado, 15 de setembro
de 2018, uma ação social direcionada às
famílias atendidas pelo Projeto Grupo de Mães
Gaivotas que voam longe, que acontece no
Povoado Árvores Verdes, na zona rural de
Teresina/PI.
A iniciativa, voltada à prevenção do
Glaucoma, promoveu a realização do exame
de medição da pressão intra-ocular, atendendo, ao todo, 63 pessoas. A ação é de grande
importância, uma vez que o glaucoma pode acarretar a perda da visão e a prevenção ainda é o
melhor remédio.

Projetos da Coordenação AM recebem doações de bananas do Grupo Entre Amigos
O Grupo Entre Amigos, parceiro da Coordenação
AM, recebeu do Sítio da Serra a doação de mais de uma
tonelada de bananas, as quais serviram para atender a
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diversas instituições e projetos da cidade de Manaus, entre os quais: a Associação Fazendo
Amigos (AFA), a Casa Restaura-me, o Centro Social e Educacional do Lago do Aleixo (ECAE) e
a própria Moradia e Cidadania/AM.
As frutas foram distribuídas entre os participantes dos Projetos NACER – Núcleo de
Assistência a Criança e à Família, Projeto Raja, Projeto Um Olhar Para o Futuro, Rompendo
Mais Fronteiras e Sopaterapia.

No “Meu dia de voluntário” projeto da ONG/PI recebe ações voluntárias
Neste mês de outubro, em comemoração ao
voluntariado, os funcionários da Caixa Econômica
têm um dia de abono para participar de uma
campanha voluntária à escolha. Na iniciativa,
nomeada “Meu Dia de Voluntário”, os funcionários
das unidades GIHAB/TE e GIGOV/TE, da Caixa
Econômica Federal do Piauí, arrecadaram leite e
fraldas geriátricas e, no dia 26 de outubro de 2018,
realizaram a entrega no Abrigo de Idosos São Lucas,
apoiado pela Coordenação PI.
Além da doação dos itens, os funcionários interagiram com os idosos, participando, através
de contos, da história de vida de cada um deles; acolhida esta que foi calorosamente recíproca.
Por fim, com voz e violão, os jovens do Coral Santa Teresinha externaram aos funcionários da
Caixa a importância da amizade, da solidariedade e do amor ao próximo.

Coordenação SP promove chá da tarde com idosos no CDH São Mateus
A Moradia e Cidadania – Coordenação
SP realizou na última quinta-feira, dia 18 de
outubro de 2018, um chá da tarde com idosos
em São Mateus, composto com diversas
atividades carinhosamente preparadas, entre
elas: escuta de histórias, apresentação de
teatro e dança, troca de ideias acerca do atual
momento do país, partilha e exposição de
expectativas, sorteio de brindes e, por fim, a
comemoração de atuação de 11 anos da
ONG/SP
em
São
Mateus.
A iniciativa, que ocorreu às 13 horas, no Espaço CDH São Mateus, localizado na Rua
Doutor Aureliano da Silva Arruda, em São Paulo/SP, contou com a participação do Sr. Raimundo
e da Sra. Elis, ambos membros da própria Obra Social, e beneficiou cerca de 75 idosos. A
Coordenação SP agradece os 11 anos de ação e deseja que a parceria continue prosperando!

Proprietária de Casa Lotérica doa brinquedos para a Campanha “Eu só quero brincar” da
ONG/PE
Na manhã desta sexta-feira, 19 de outubro de
2018, a proprietária da Casa Lotérica Sorte Arretada,
Gezoneide Delourdes, compareceu, juntamente ao
gerente de canais – negócios da SR- Recife,
Severino Corrêa, à sede provisória da ONG Moradia
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e Cidadania/PE no “prédio da Guararapes” para, além de entregar os brinquedos da campanha
“Eu só quero brincar”, organizar a entrega dos donativos.
Todas as doações arrecadadas serão entregues pela Brigada da Alegria às crianças do
Projeto Músicos do Futuro, no dia 27 de outubro de 2018, às 10 horas, na Capela São João
Batista – Rua do Canal, 444, Macaxeira, em Recife/PE.

Moradia e Cidadania/PI articula ação solidária a o Abrigo de Idosos São Lucas
A Moradia e Cidadania – Coordenação PI
articulou e acompanhou, durante a manhã do dia 13 de
outubro de 2018, o Grupo Fraternidade Feminina Amor
ao Próximo – Loja maçônica Jacob Gayoso em uma
visita ao Abrigo de Idosos São Lucas.
Durante a ação, o Grupo, representado pela
Sra. Claudilane, realizou, em uma iniciativa solidária, a
doação de diversos alimentos, materiais de limpeza e de
higiene pessoal; itens de extrema necessidade para a
manutenção do abrigo.

Reciclagem de papéis e sucatas do TRT6 gera receita para investimentos em projetos
sociais
O Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região (TRT6), parceiro
da ONG Moradia e Cidadania, bancou a máquina de bordar
doada às artesãs do projeto Semeando Futuro – grupo adepto à
Economia Solidária e apadrinhado pela ONG, entregue no dia do
aniversário da ONG.
Segundo a integrante do Semeando Futuro, Wilma Leonídio,
o equipamento permitirá a ampliação de serviços do grupo e
maior agilidade na entrega das encomendas, visto que não
haverá mais terceirização.
A máquina foi adquirida com os recursos oriundos de um
processo de reciclagem de papéis e resíduos sólidos
descartados pelo TRT6. No caso, o órgão judiciário celebra um
acordo de cooperação com a ONG Moradia e Cidadania no
projeto Agente Ambiental, desde julho de 2016. O acordo prevê a
doação dos inservíveis do Tribunal ao processo de reciclagem da
ONG. Consequentemente, este mecanismo gera receita para investimentos em projetos sociais.

Moradia e Cidadania/SP marca presença nos Jogos dos Aposentados Caixa
A Coordenação SP, durante os dias 29 e 30 de
setembro de 2018, marcou presença nos Jogos dos
Aposentados da Caixa Econômica 2018, com intuito de
divulgar a ONG e seus projetos aos aposentados. O
evento ocorreu às 09 horas, no Clube dos Empregados da
Caixa, em São Paulo/SP
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Durante a festividade, diversas modalidades marcaram o final de semana, não apenas
dos atletas, mas também o de todos que foram prestigiar o evento.
O evento contou com a participação de cerca de 200 atletas, além da presença dos
dirigentes da APEA/SP, dirigentes da APCEF/SP e de Viviane Pinheiro, representando a ONG
Moradia e Cidadania.

Moradia e Cidadania/SP participa do Evento Beneficente ABCJ – 2018
Honrosamente, a Coordenação SP foi
convidada a comparecer ao evento beneficente ABCJ2018, que ocorreu dia 21 de setembro de 2018, às 20
horas, no Clube Jundiaiense, em Jundiaí/SP.
O intuito da iniciativa é a arrecadação de
recursos para o fechamento do ano de 2018 e o
planejamento das atividades para 2019 referentes ao
Projeto Preparando o Futuro, o qual é apoiado
financeiramente pela ONG Moradia e Cidadania,
através do comitê regional Jundiaí.
A iniciativa contou com a parceria de diversas
instituições de Jundiaí, da representante do Comitê, Renata Tadei, e da ONG Moradia e
Cidadania, representa pela gerente estadual Lourdes Barboza da Silva e pela assistente de
projetos Carla Cristina Gomes.

Moradia e Cidadania participa da Palestra “Ronda Maria da Penha – Mais proteção para as
mulheres que mais precisam!”
Ocorreu na última terça-feira, dia 27 de
dezembro de 2018, no Edifício Empresarial 2 de
Julho, uma palestra com viés de conscientização
acerca da temática “violência contra a mulher”,
ministrada pela Capitã Paula, da Ronda Maria da
Penha.
A ação contou com a presença de
empregados da Caixa Econômica Federal, do MPF, da Gerente Nacional da ONG Moradia e
Cidadania, Rejane Moura, bem como de moradoras de uma comunidade local atendida pela
ONG/BA, em Salvador.
A abordagem do tema envolveu a explanação das vertentes que a violência contra a
mulher pode abranger, tais como a violência física, sexual, psicológica, moral ou, ainda,
patrimonial. A Capitã Paula alertou, ainda, para o ciclo vicioso das relações abusivas, que se
inicia por uma fase de crescente tensão até culminar na agressão propriamente dita e, por fim, é
“compensado” por um período de romance e cuidados, intitulado “lua de mel”, e assim
sucessivamente.

A Coordenação AM está em Campanha
Emergencial!
Neste mês de dezembro, ocorreu um
grande incêndio em Manaus, no Bairro
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Educandos. Foram incendiadas cerca de 600 casas e, aproximadamente, 2500 pessoas estão
desabrigadas,
necessitando
de
todos
os
tipos
de
auxílio.
Diante deste cenário e em parceria com a APCEF/AM, a Moradia e Cidadania/AM está
realizando uma campanha de arrecadação em prol das vítimas da fatalidade. O ponto de entrega
e arrecadação é na sede da APCEF/AM.

Moradia e Cidadania/RR participa do ACISO II
A Moradia e Cidadania/RR aproveitou
o dia 09 de dezembro de 2018 para marcar
presença no ACISO II, ação cívico-social
promovida pelo Ministério Público do Trabalho
em parceria com diversas entidades.
A Moradia e Cidadania/RR participou do
evento como voluntária no auxílio, orientação e
organização dos atendimentos no local. E
participa, ainda, do Fórum Estadual do Lixo e
Cidadania de Roraima – FELC-RR, no qual,
aliada a diversas outras entidades, busca
encontrar e propor caminhos para a melhor
destinação do material reciclado, visando um
melhor cuidado com o meio ambiente e a
melhoria da qualidade de vida dos catadores de
lixo.
Coordenação RR realiza doação às famílias do CERNUTRI
O Centro de Recuperação Nutricional de
Boa Vista – CERNUTRI completa, em 2018, seus
28 anos. O local, cujo objetivo principal é promover
a saúde integral da criança através de ações
intersetoriais de combate e prevenção à
desnutrição e à obesidade, conta com uma equipe
multidisciplinar,
composta
por
pediatras,
nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, terapeutas
ocupacionais, assistentes sociais, farmacêuticos e
fonoaudiólogos.
Tendo em vista seu 28º aniversário, o
CERNUTRI preparou uma programação especial
com direito à cama elástica para as crianças, bem
como palestras e coquetel às famílias atendidas no
local, que estão, atualmente, cadastradas e recebendo acompanhamento diário para casos de
desnutrição crônica.
Assim, a Moradia e Cidadania/RR, considerando a situação de altíssima vulnerabilidade
social dos beneficiados, se dispôs a participar do evento através da doação de 8 cestas básicas
e 15 brinquedos para as crianças. A Coordenação RR acredita que a garantia do alimento para
uma refeição balanceada e alegria de um brinquedo novo, aliadas ao empenho de cada
profissional, certamente contribuem no tratamento e recuperação dos atendidos pela iniciativa.
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Coordenação RR faz doação ao lar de idosos “Casa do Vovô”
Durante outubro de 2018, considerado
o mês do voluntariado no Brasil, a Moradia e
Cidadania/RR, em parceria com os empregados
da Caixa Econômica Federal, realizou a
arrecadação de doações para o lar de idosos
“Casa do Vovô”. O Lar conta, hoje, com 30
idosos, 28 deles, homens, e 02 mulheres, todos
residentes fixos.
Entre os itens recebidos, constavam 44
pacotes de fraldas geriátricas; frutas diversas,
doadas pela equipe da GIGOV/BV; bem como
produtos de limpeza e higiene pessoal de maior necessidade no momento, tendo em vista a
situação crítica em que o Estado de Roraima se encontra.

Coordenação SP faz ação em prol dos 16 dias de Ativismo – uma parceria com a GIPES,
APCEF e AGECEF
A Moradia e Cidadania – Coordenação São
Paulo realizou no último domingo, dia 09 de dezembro
de 2018, uma ação em prol do Movimento “16 dias de
Ativismo”. Com intuito de sensibilizar os empregados
da Caixa Econômica Federal em relação à
problemática da violência contra a mulher, a iniciativa
teve foco na arrecadação de itens para realização de
bazares
nas
comunidades
atendidas
pela
Coordenação SP, divulgação do trabalho realizado
pela ONG e captação de novos associados, bem
como, e principalmente, na realização de um dia
especial voltado às mulheres da Vila Joaniza.
A ação, que ocorreu no Centro de Eventos da APCEF-SP, em Vila Joaniza, contou com
a participação da Sra. Tatyane Cunha, representando a GIPES-SP; Adriana Santana,
representando a AGECEF; a fisioterapeuta Roberta Santonieri; a psicanalista Monica M.
Haragutchi, os voluntários Fiama, Germana Miranda e Elieno Oliveira; os diretores da APCEFSP Aníbal, Elza e Ivy; bem como da ONG/SP com a organização, os convites e
acompanhamento das atividades. Ao todo foram beneficiadas cerca de 60 pessoas.

Coordenação PR participa da Festa de Natal com as crianças do Hospital de Clinicas –
Ambulatório Menino Jesus
A Moradia e Cidadania – Coordenação
Paraná participou, durante esta semana, da Festa de
Natal realizada com as crianças em tratamento no
Hospital de Clínicas do Ambulatório Menino Jesus,
situado em Curitiba/PR.
Na ocasião, foram distribuídos os brinquedos
produzidos nas Oficinas de Confecção de Bonecas de Pano pelas voluntárias da
Coordenação/PR. A iniciativa encantou não apenas as crianças, mas, também os adultos
presentes.
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Coordenação PI realiza terceira ação preventiva ao glaucoma em renovação de parceria
com a Clínica Tércio Rezende
A Moradia e Cidadania – Coordenação
Piauí realizou na última quinta-feira, dia 29 de
novembro de 2018, mais uma ação social em
prol da prevenção ao glaucoma. A iniciativa,
resultado da parceria com a Clínica Tércio
Rezende, contou com a explanação de
orientações e a realização de exames oculares.
A ação ocorreu no Instituto das irmãs
Ursulinas de São Jerônimo de Somasca,
localizada no Bairro Real Copagre e apoiada
pela Coordenação PI, e beneficiou o total de 84 pessoas.

Coordenação PA é parceira no Projeto Somar – Luzes no Caminho!

O Projeto SOMAR – Luzes no Caminho visa
apaziguar os efeitos da fome e da miséria através da
distribuição de alimentos para moradores de rua. A iniciativa,
promovida pelo Centro Espírita Luzes no Caminho, é apoiada
desde 2016 pela Moradia e Cidadania/PA que, regularmente,
realiza a doação de alimentos não perecíveis. A ação ocorre
aos sábados, alternando o cardápio semanalmente entre
sopas e lanches.

Visite nosso site: www.moradiaecidadania.org.br
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