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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 outubro de 2019, aconteceu o Encontro Nacional anual, com os 

gestores estaduais e nacionais em Curitiba/PR. 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 2019, 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 2019, a OSCIP Moradia e Cidadania contou com 8.201 

associados, que contribuíram mensalmente para a realização de projetos e 

programas sociais. Neste ano, as ações beneficiaram 28.890 pessoas de baixa 

renda em todo o Brasil. Foram investidos R$ 1.857.547,11 em ações e projetos 

desenvolvidos pela Moradia e Cidadania.  
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2. Receita  

 

A receita da Moradia e Cidadania, no ano de 2019, foi constituída 

com recursos das seguintes fontes:  

 

Créditos:  

 1. Contribuição mensal dos associados em 2019:  

● Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA, da FUNCEF: 

R$ 3.160.124,20. 

 

Vendas e serviços:  

1. Papéis inservíveis: R$ 80.916,06 

2. Móveis e equipamentos: R$ 83.025,35 

3. Sucatas: R$ 137.572,90 

4. Receita de projetos apoiados pela Moradia e Cidadania: R$ 110.880,90 

5. Recicláveis: R$ 4.229,19 

6. Campanhas: R$ 84.977,34 

7. Venda com veículos doados: R$ 18.000,00 

8. Treinamentos: R$ 110.761,69 

9. Tonner: R$  850,00 

10.  Doação de 3º R$ 34.357,97 

 

● TOTAL: R$ 669.3250,21 

 

Aplicações por linha de atuação e número de pessoas beneficiadas:  

 

Consolidado Institucional  

Linha de Ação  

● Ações Emergenciais 

● Campanhas                                                             

 

                                   

Valor Aplicado  

R$  11.022,78 

R$  87.099,34 

Ações Estruturantes  

● Moradia e Habitação            R$   23.000,00 

● Educação Complementar à Escola e 

Alfabetização de Jovens e Adultos  

       R$ 672,016,08 
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● Inclusão Digital             R$     19.917,12   

● Geração de Trabalho e Renda 

 

        

 

R$ 1.044.491,79 

 

 

   

TOTAL GERAL                                                                                                           R$ 1.857.547,11 

 

 

       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 

 

Coordenação SP Promove Evento Sobre Saúde Feminina Para 

Mulheres Do CDH São Mateus/SP 

 Moradia e Cidadania/SP 

promoveu, dia 25 de março de 2019, a 

realização de um evento com a 

temática “Saúde da Mulher” no espaço 

CDH São Mateus/SP. O objetivos da 

ação foi suscitar um debate e a 

partilha de informações acerca da 

saúde feminina e da prevenção de 

problemas oriundos da idade, através de exercícios e hábitos saudáveis. 

A iniciativa contou com a participação especial da palestrante Matilde Aires Chaves, 

trazendo informações da área da saúde para prevenções e elevação da auto estima das assistidas. 

A ação, que beneficiou, ao todo, 40 mulheres, contou com a participação da Moradia e Cidadania 

na organização, convite e execução do evento. 

 

Coordenação AM: Grupo Sempre Amigos Recebe Manhã De 

Atividades Físicas Com Jogos Recreativos 

     O grupo da terceira idade Sempre 

Amigos recebeu, na última semana, uma 

ação social proposta pela Faculdade 

Fametro. Através dos alunos da 

instituição, os idosos foram convidados a 

realizarem uma série de atividades físicas 

e laborais destinadas à melhor idade. 

     Foi uma manhã de trabalhos em grupo, 

atividades físicas, jogos e recreações, 

com intuito de proporcionar aos participantes um momento de interação e promoção de saúde 

física e psicológica. 
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Sustentabilidade: Coordenação SP Promove Oficina De 

Bonecos Reutilizando De Plástico 

A Moradia e Cidadania/AM promoveu, dia 27 de setembro 

de 2019, no CDH São Mateus, uma oficina de bonecos 

reciclados para as mulheres do Bairro São Mateus, em São 

Paulo/SP. A iniciativa foi conduzida pela pela artesã 

voluntária Leomar e contou com a participação do instrutor 

Sr. Oscar.  A ação teve como principal intuito promover a 

conscientização sobre o impacto nocivo do descarte do 

plástico no meio ambiente, bem como propor alternativas 

para sua reutilização do mesmo. 

     Ademais, a oficina buscou suscitar reflexões acerca de 

temas como o consumo sustentável, lixo zero e os 

benefícios da produção de brinquedos manuais, 

confeccionados pela própria criança, tais como o teor 

lúdico e coordenação desenvolvidas pelo ator. 

 

Coordenação SP Suscita Debate Sobre Origens E Etnias Em 

Concurso Cultural 

     A Moradia e Cidadania/SP realizou, entre os meses 

de março e junho de 2019, nos espaços CDHs, uma 

série de debates acerca dos conceitos de raça e etnia, 

abordando as origens e identificações de cada 

indivíduo através de pesquisas familiares e da 

exploração da árvore genealógica. Participaram da 

ação todos os beneficiados e participantes dos espaços 

CDHs, somando um total de, aproximadamente, 1500 

pessoas. 

     A iniciativa culminou em um concurso cultural, 

com intuito de solidificar os debates através de 

trabalhos apresentados e premiados. Cada 

participante recebeu um marcador de página 
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sustentável decorado com uma arte baseada na música “normal é ser diferente”, autorizada pelo 

autor, e os primeiros colocados receberam, ainda, outras premiações, além do marcador. 

 

Coordenação SP: “Pensar No Futuro É Agir No Agora” 

     Nos dias 29 de julho e 01 de agosto de 

2019, a Moradia e Cidadania/SP promoveu, 

no auditório da Apcef/SP,  uma reunião 

de alinhamento, com principal intuito de 

aproximar a equipe e os prestadores de 

serviços da Coordenação SP e buscar um 

consenso em relação às diretrizes e o 

papel da ONG Moradia e Cidadania. 

     A iniciativa contou a presença do 

publicitário Alexandre Rolim e 

aposentada da Caixa Armeny Cardoso, que promoveu uma reflexão acerca do tema “Meio 

Ambiente – qual é a tua obra?” além da partilha de experiências sobre o ensino através de 

projetos. Participaram, ainda, os oficineiros atuantes dos CDH’s, bem como voluntários. 

 

Moradia E Cidadania/AM Comemora Seu 19º Aniversário Com 

As Crianças Do Projeto Raja! 

     A ONG Moradia e Cidadania/AM celebrou, dia 25 

de setembro de 2019, seu 19º aniversário com as 

crianças do Projeto RAJA de Jiu Jitsu, criado e 

coordenado pelo funcionário da Caixa Econômica 

Wilkerson Ramos e apoiado pela Coordenação AM. 

A comemoração foi adoçada com um saboroso bolo. 

 

 

Coordenação SP Promove Oficina Sustentável De Ventríloquos 

Com Sucatas 
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     No dia 09 de novembro de 2019, a Moradia 

e Cidadania/SP promoveu a Oficina de 

Ventríloquo com Sucata na APCEF/SP. A ação 

teve como principal intuito capacitar e criar 

agentes multiplicadores (professores e 

educadores) através do estímulo de seu 

potencial artístico; bem como estimular a 

criatividade e a coordenação motora de 

crianças e adolescentes através da confecção 

de fantoches, transformando o “lixo doméstico” em bonecos para brincadeiras, contação de 

histórias ou composição decorativa de ambientes.  

 

Com Tema “Meio Ambiente”, Coordenação SP Promove 

Apresentação De Fim De Ano De Ballet Clássico 

      Ocorreu, dia 08 de novembro de 2019, a 

Apresentação de fim de ano de Ballet Clássico da 

Moradia e Cidadania/SP, com a temática “Meio 

Ambiente”.  

     Os objetivos da apresentação anual são, para 

as crianças, a desinibição, o aprendizado, a 

valorização do trabalho em equipe no âmbito 

coreográfico, bem como a responsabilidade e a disciplina. Já para os familiares, que vão 

contemplar o espetáculo, a iniciativa é uma oportunidade para apreciar e valorizar o aprendizado, 

o empenho e a evolução das crianças com a mostra do trabalho feito durante o ano.  

     A ação ocorreu no Ginásio Poliesportivo do Clube APCEF, com a parceria do Colégio São 

Francisco, do Colégio Videira, do próprio Clube, além de voluntários. Aproximadamente 200 

pessoas assistiram à apresentação. 
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Foco No Meio Ambiente: Coordenação SP Promove Oficina De 

Horta Caseira Em CDH São Mateus 

     A Moradia e Cidadania/SP promoveu, 

dia 06 de novembro de 2019, uma oficina 

de de criação de hortas caseiras em 

pequenos espaços no Espaço CDH São 

Mateus. A ação teve como objetivo 

consolidar o aprendizado obtido neste 

segundo semestre sobre o meio ambiente, 

através do conhecimento sobre a 

manutenção de forma sustentável de uma 

pequena horta em casa, bem como da prevenção de pragas de forma natural. 

     No curso, foram abordados os conceitos de hortas comunitárias em residências, escolha de 

espécies, além de técnicas adequadas para manejo, plantio, adubação e controle de pragas e 

doenças.  Houveram, ainda, apresentações teóricas e práticas, com a participação efetiva de 

todos os presentes. 

 

Coordenação SP: Oficinas Em CDH São Mateus Culminam Em 

Feira Cultural De Sustentabilidade 

     A Moradia e Cidadania/SP promoveu, dia 09 

de novembro de 2019, a Feira Cultural de 

Sustentabilidade no Espaço CDH São Mateus. 

Cerca de 120 pessoas compareceram à Feira, 

que contou com a participação de todos os 

assistidos pelo CDH São Mateus, além dos 

instrutores e da equipe do Espaço.  

     A ação teve como objetivo mostrar aos 

responsáveis pelas crianças atendidas no projeto, bem como a todo o público presente, o 

conhecimento adquirido após os debates e oficinas acerca do Meio Ambiente e do 

reaproveitamento do lixo, respeitando as normas ecológicas e vislumbrando o desenvolvimento 

de um novo caminho: a sustentabilidade. 
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Coordenação AM: Crianças Do Projeto ECAE Relembram Dia Da 

Consciência Negra 

     As crianças do Projeto ECAE, apoiado pela 

Moradia e Cidadania/AM, comemoram o Dia da 

Consciência Negra, comemorado dia 20 de 

novembro em todo o país. A data homenageia 

Zumbi, um pernambucano que nasceu livre, 

mas foi escravizado aos seis anos de idade. 

Mais tarde, ele voltaria para sua terra natal e 

seria líder do Quilombo dos Palmares, um dos 

mais notórios da história do Brasil. 

     Na ocasião, foi realizada uma pequena apresentação teatral, acompanhada pela confecção de 

um painel coletivo em alusão à data. 

 

 

Coordenação AM Realiza A 3ª Copa Kids do Projeto Raja 

     Ocorreu, dia 24 de novembro de 2019, a 3ª Copa Kids do 

Projeto Raja, apoiado pela Coordenação AM. O evento 

realizado no Bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus/AM, 

contou com a participação de atletas de diversas academias 

da cidade. O evento foi organizado e articulado pelo 

empregado CAIXA e coordenador do projeto, Sr. Wilkerson 

Ramos. 

     A iniciativa contou, ainda, com a participação de vários 

parceiros locais, bem como dos pais dos alunos e da 

comunidade local. Durante a oportunidade, vários atletas do projeto subiram ao pódio e 

alcançaram medalhas em diversas categorias. 

 

Coordenação PI Convida A Todos 

Para O Espetáculo “Reino 

Encantado” 

     O Grupo de Dança Transformação é um projeto social 

apoiado pela Moradia e Cidadania/PI que nasceu do 
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desejo da professora Luzinete Martins de proporcionar a outras meninas a mesma oportunidade 

que ela teve: a de, apesar das inúmeras dificuldades, realizar o sonho de fazer balé clássico. 

     O desejo de Luzinete é não apenas despertar nas meninas a aptidão para dança e aprimorar 

habilidades e técnicas do balé, mas, especialmente, propiciar conhecimento às meninas, 

proporcionando a transformação e empoderamento em suas vidas através da dança. Ademais, o 

projeto visa, ainda, incentivar as alunas também nos estudos, pois educação e disciplina são 

bases fundamentais para uma melhor qualidade de vida e promoção da cidadania. 

     Neste ano, em parceria com o Balé Santa Bárbara (também apoiado pela Moradia e 

Cidadania/PI), será realizado o espetáculo “Reino Encantado”, para o qual a Coordenação PI 

convida a todos. 

 

Coordenação AM Prestigia A Cantata De Natal Do Projeto ECAE 

     No dia 13 de dezembro, o Complexo 

Colônia Antônio Aleixo foi marcado por uma 

belíssima Cantata de Natal realizada pelos 

membros do Projeto ECAE – Espaço Cidadão de 

Arte e Educação.  

     A solenidade, que marcou o encerramento 

das atividades de 2019, contou com a equipe 

da Moradia e Cidadania/AM, que apoia 

continuamente o projeto composto por 500 

crianças e 60 idosos distribuídos em 22 turmas de Mediação de Leitura, Jiu-jitsu, Artes Plásticas, 

Violão e Carrinho de Leitura. 

     O espetáculo contou com 14 apresentações protagonizadas pelos alunos e uma especial 

preparada pelos monitores, além da realização do tradicional bingo. A festividade contou, ainda, 

com a calorosa presença dos pais e da comunidade local, abrilhantando ainda mais a celebração. 

 

Coordenação DF Promove Belas Apresentações Com O Coral 

Caixa Cidadania E A Orquestra Do Instituto JOMA 

A Moradia e Cidadania/DF promoveu, 

entre os dias 11 e 12 de dezembro, duas 

emocionantes apresentações do Coral 

Caixa Cidadania e da Orquestra do 
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Instituto JOMA. A iniciativa foi uma forma de agradecer aos associados pelo contínuo apoio dado 

à Moradia e Cidadania, além de ser uma oportunidade de demonstrar o resultado do trabalho 

semestral com os alunos dos projetos, ambos fomentados pelas contribuições mensais da 

Coordenação DF. 

     No dia 11 de dezembro, a apresentação foi sediada na Administração Regional do Guará, já no 

dia 12, foi a vez dos funcionários da Matriz I da Caixa Econômica, no Setor Bancário Sul, se 

emocionarem com o espetáculo. 

 

Coordenação DF Entrega Doação De Camisetas Ao Time De 

Futebol Juventus Do Projeto GOL 

     Anualmente, o Projeto GOL realiza a renovação e 

entrega de uniformes aos seus alunos com a colaboração 

de entidades parceiras, entre elas a Moradia e 

Cidadania/DF, a qual, este ano, doou o total de blusas do 

Juventus, time de futebol de Planaltina. Assim, no dia 06 

de dezembro de 2019, a equipe da Coordenação DF 

realizou a entrega das doações, recebendo, ainda, o 

certificado de entidade parceira do Projeto GOL. A 

iniciativa é fruto da parceria entre o Projeto GOL e a Vara 

da Infância e da Juventude. 

 

Coordenação PE Apoia Bela Ação 

Natalina Para As Crianças Autistas Do 

Cecosne 

No dia 12 de dezembro de 2019, a Moradia e 

Cidadania/PE patrocinou um mega lanche, com direito a 

cachorros-quentes e refrigerantes, para crianças autistas e 

seus familiares na Fundação Cecosne. Em clima natalino, o 

encontro contou com a presença do Papai Noel, que 

distribuiu presentes a todos após a realização de várias 

brincadeiras. As crianças são do Projeto Cirandar, do 

Cecomfire, e participam das oficinas semanais realizadas 

na Clínica do Social da FAFIRE. 
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Coordenação DF: Instituto Reciclando Sons Emociona Público 

Na Matriz I Da CAIXA 

     No dia 12 de dezembro de 2019, o grupo 

do Instituto Reciclando Sons emocionou os 

que passavam pela Matriz I da Caixa 

Econômica Federal com uma bela 

emocionante apresentação composta por 

coral e orquestra.  

     A ação teve como principal intuito 

retribuir e agradecer aos associados pelas 

significativas doações ao longo do ano de 

2019 e demonstrar o bom investimento do montante recebido, além de ser uma oportunidade do 

Coral expor seus talentos. 

 

Coordenação DF Leva Associação Dos Amigos Da Serenata De 

Natal À CAIXA! 

     A Moradia e Cidadania/DF promoveu, dia 10 de 

dezembro de 2019, uma emocionante 

apresentação do coral Associação dos Amigos da 

Serenata de Natal no prédio da Caixa José Alencar, 

situado na 512 norte. A realização da beneficiou 

associados da OSCIP; os funcionários da CAIXA, 

bem como os alunos e alunas do projeto envolvido. 

     A equipe do coral é composta por voluntários, 

com ou sem experiência, os quais arrecadam donativos para distribuição futura através da 

realização de apresentações musicais natalinas. 

 

Coordenação PI: Grupo De Casais Círculo Esperança Doa Kits 

Natalinos Às Crianças Do “Educando Para O Futuro” 
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     Através da parceria solidária com o 

Grupo de Encontro de Casais do ECC –

 Círculo Esperança, da Igreja de Fátima, 

as crianças e adolescentes do Projeto 

Educando Para o Futuro receberam kits 

de Natal com direito a presente 

personalizado!               

     A ação ocorreu no último domingo, 

dia 15 de dezembro, às 15 horas, no 

Instituto das Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de Somasca, localizado na Rua Amarante, na Zona 

Norte de Teresina. 

 

 

Parcerias Que Transformam 

Vidas: Coordenação PI Prestigia 

Espetáculo “Jardim Encantado” 

     Na noite de 30 de novembro de 2019, as 

crianças e adolescentes do Ballet Santa Bárbara e 

do Grupo de Dança Transformação encantaram a 

todos que prestigiaram o espetáculo “Jardim 

Encantado”.  A apresentação, sediada no Auditório 

do Centro Pastoral Paulo VI, emocionou a todos 

pela beleza e dedicação singular. 

 

 

Geração de trabalho e Renda 

 

Coordenação MT: Projeto Caminhos Entrelinhas Retorna Às 

Atividades Com Curso De 

Bordado Livre 

    Para marcar o início das atividades do Projeto 

“Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e 
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Renda” no ano de 2019, a Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a Caixa Econômica Federal, 

realizou, no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019, o Curso de Bordado Livre, no qual foram 

beneficiadas dez prestadoras de serviço. 

     O projeto é uma iniciativa para capacitar e contribuir com o orçamento familiar através do 

bordado e da criação de lindas peças artesanais. 

 

Coordenação MG: Projeto MUITAS Tem Seminário De 

Encerramento No Último Dia 7 

     Aconteceu, no dia 07 de 

fevereiro de 2019, no distrito de 

Santo Antônio do Rio das Mortes, 

o seminário de encerramento do 

Projeto MUITAS. 

     O Projeto é uma articulação 

da Moradia e Cidadania, 

Movimento Graal do Brasil, 

Movimento das Mulheres da Economia Solidária – MG e a FASFI – Brasil, com financiamento da 

FASFI – Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús – Espanha, que tem o objetivo de “Promover a 

formação e capacitação das mulheres para melhor gestão e expansão do trabalho de produção 

qualificada e comercialização solidária, impactando no aumento de renda e nas relações 

coletivas”. 

     O projeto atendeu 80 mulheres integrantes de grupos de produção e economia solidária, na 

região do Campo das Vertentes, com a aquisição de fornos industriais e armários, e também, 

oferta de oficinas de formação, que contribuíram para melhoria da qualidade dos produtos e 

ampliação da produção. 

     Integraram a programação do seminário: a entrega dos certificados referente às oficinas de 

formação, apresentação dos resultados e o selo da rede de alimentação. 

 

Coordenação GO Comparece À Aula Inaugural De Turma Do 

Curso De Cuidador De Idosos 

Iniciou, dia 19 de fevereiro 

de 2019, uma nova turma do Curso 

de Capacitação para Cuidadores de 

Idosos da Escola Vicentina de 
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Cuidadores, que funciona nas dependências do Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo em 

Goiânia/GO.  

A ação visa contribuir com a qualificação profissional de pessoas de baixa renda e seu 

consequente ingresso no mercado de trabalho. O curso tem carga horária total de 180 horas e a 

Moradia e Cidadania/GO auxilia nos custos operacionais do projeto, que tem capacidade para 

beneficiar 20 alunos por turma, com o repasse mensal de um salário mínimo.  

 

Cursos Da Moradia E Cidadania/CE Recebe Destaque No Jornal 

Tribuna Bancária 

     A Moradia e Cidadania/CE, esta segunda-feira, 28 de janeiro de 2019, recebeu destaque no 

Jornal Tribuna Bancária, o qual destacou a lista de cursos oferecidos pela Coordenação. 

     O Instituto Videira, em parceria com a ONG/CE, é responsável pela realização do Curso de 

Cabeleireiro, o qual capacita os alunos para o exercício da profissão e visa promover uma 

alternativa versátil para geração de renda. O Curso, hoje, atende 25 alunos, possui carga horária 

de 150 horas e é ministrado pela professora Cibelle Junqueira, uma ex aluna que teve a vida 

transformada pela oportunidade. 

     Entre os alunos, destaca-se o Gabriel, ex presidiário que, atualmente, é dono do próprio salão, 

oferecendo cortes no valor de 5 a 10 reais, e a Cláudia, que hoje consegue toda a sua renda com 

o próprio negócio que conseguiu através doa iniciativa.  

 

Moradia E Cidadania/GO Estabelece Parceria Com O Lar De 

Jesus 

     A Moradia e Cidadania/GO divulga o 

estabelecimento de mais uma parceria na 

área de capacitação profissional: foi 

assinado na última segunda-feira, dia 11 de 

fevereiro de 2019, o Termo de Parceria 

com o Lar de Jesus para realização de cursos 

de cabeleireiro(a).  

O evento contou com a participação do Coordenador Regional da ONG/GO, João Batista 

Cascalho, e a Assistente Administrativa, Elizangela Ribeiro, além de representes do Lar, que 

deram as boas-vindas aos alunos. 

     A ação visa capacitar os participantes para o domínio das competências necessárias para o 

desempenho dos serviços de embelezamento e tratamento dos cabelos, gerando renda para 
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homens e mulheres a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social, dando-lhes a 

oportunidade de serem ingressarem profissionalmente no mercado de trabalho. 

     A Moradia e Cidadania auxiliará nos custos operacionais do projeto no valor de R$ 2.728 por 

curso, cada um com 20 alunos. Anualmente, está programada a realização de até 04 cursos, com 

capacidade para profissionalizar 80 pessoas. 

 

Coordenação PE: Mulheres De Baixa Renda Recebem 

Certificado De Curso Do Costura Cidadã No Cecosne 

 

      Ocorreu, dia 13 de março de 2019, a cerimônia de entrega dos certificados às concluintes da 

segunda edição do Projeto Costura Cidadã, na Fundação Cecosne. Na ocasião, 12 mulheres 

receberam o certificado da coordenadora estadual da ONG Moradia e Cidadania/PE, Selda Cabral. 

     O projeto profissionalizante é promovido pela ONG Moradia e Cidadania e Fundação Cecosne 

desde 2017, e tem o objetivo de capacitar mulheres em vulnerabilidade social em corte e costura 

para promover a geração de renda, por meio do empreendedorismo e da inclusão no mercado de 

trabalho. A segunda edição do curso durou 8 meses. Nos 3 primeiros, as beneficiárias tiveram 

aulas teóricas de português, matemática, preparação ao mercado de trabalho, projeto de vida, 

empreendedorismo, inglês e espanhol, para em seguida aprenderem as aulas práticas de corte e 

costura. 

 

Coordenação PI: Grupo De Mães Gaivotas Realiza Diversas 

Ações Em Comemoração Ao Mês Da Mulher 

No mês em que se comemora o Dia Internacional 

da Mulher, o Grupo de Mães Gaivotas que voam 

Longe, apoiado pela Moradia e Cidadania/PI, 

participou e desenvolveu diversas atividades 

ressaltando o protagonismo da mulher. 
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     No dia 08 de março, participou de entrevista ao vivo na rádio local “Meio Norte”, 

representando as mulheres do Projeto Gaivotas, bem como suas lutas e conquistas. 

     Já no dia 11, em resposta à grande repercussão da entrevista, o jornalista Efrem Ribeiro 

realizou uma visita ao Grupo, com intuito de conhecer a sede do projeto e ver o empoderamento 

feminino das participantes em prática. 

     Dia 15, foi realizada uma roda de conversa com as crianças e adolescentes do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos com o tema “feminícidio”, ministrada pelo psicólogo 

Herbert do CRAS leste III. O principal objetivo da palestra foi instaurar nas crianças o senso de 

valor e liberdade femininos. 

      Por fim, o dia 16 de março foi marcado pela primeira aula do projeto “Dançando na Praça”, 

iniciativa criada em parceria com a SEMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer). A zona rural 

foi a primeira a ser contemplada com a atividade, que será realizada aos sábados, a partir das 17 

horas. 

 

Moradia E Cidadania/MT Promove Curso De Bandeja Decorada 

Para Ganho De Renda Extra 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a 

Caixa Econômica Federal, realizou, no período de 

18 a 21 de março de 2019, o Curso de Bandejas 

Decoradas, no qual foram beneficiadas nove 

prestadoras de serviço. A ação é uma iniciativa do 

Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração de 

Trabalho e Renda, cuja finalidade é ensinar as 

participantes técnicas de confecção de diversos tipos de artesanato, que poderão, futuramente, 

ser comercializados e gerar uma fonte de renda extra para as famílias. 

 

Coordenação GO Certifica Alunos Da 1ª Turma De 

Cabeleireiros Do Lar De Jesus 

A Moradia e Cidadania/GO realizou, no 

dia 18 de abril de 2019, a entrega de 

14 certificados aos alunos do projeto 

“Curso de Cabeleireiro(a)”, realizado 

no Lar de Jesus. Com foco na geração 

de emprego e renda e na qualificação 
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profissional gratuita, homens e mulheres puderam se especializar em uma nova profissão, 

adquirindo maior possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.  

     Na última segunda-feira, dia 22 de abril, iniciou-se a 2º turma do curso. A Moradia e 

Cidadania/GO contribui com os custos operacionais de R$ 2.728,00 por curso, resultando o valor 

de R$ 195,00 por aluno. Localizado na Rua 278 n. 64, Setor Coimbra, Goiânia/GO, o Lar de Jesus 

oferece, além do curso de cabeleireiro, outros cursos de qualificação profissional gratuita. 

  

Coordenação MT Promove Curso De Biscoitos Caseiros Para 

Moradoras Do Bairro Novo Paraíso II 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com 

Associação de Mulheres do Bairro Novo Paraíso II, 

realizou, entre os dias 25 e 28 de março de 2019, 

o Curso de Biscoito Caseiro, no qual foram 

beneficiadas doze mulheres da comunidade 

local. O curso é uma iniciativa do Projeto Caminhos Entrelinhas e tem como objetivo incentivar a 

geração de renda através da produção e comercialização de biscoitos caseiros. 

 

Coordenação MT Realiza Curso De Ovo De Páscoa Pelo Projeto 

Caminhos Entrelinhas 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria 

com a Caixa, realizou, entre os dias 08 

e 11 de abril de 2019, o Curso de Ovo 

de Páscoa, no qual foram beneficiados 

dez prestadores de serviço. No curso, 

foram abordadas técnicas básicas, tais 

como temperagem, compressão dos 

cristais de chocolate, confecção de 

recheios e a importância do uso de ferramentas e moldes para incremento da venda. O curso é 

uma iniciativa do Projeto Caminhos Entrelinhas e tem como objetivo promover uma alternativa 

de geração de renda através da comercialização de ovos de páscoa. 

 

Coordenação MT: Caminhos Entrelinhas Promove Curso De 

Biscoito Caseiro no Centro Pastoral Para o Migrante 
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A Moradia e Cidadania/MT realizou, no Centro 

Pastoral Para o Migrante, situado no Bairro 

Carumbé, o Curso de Biscoito Caseiro 

pertencente ao Projeto Caminhos Entrelinhas. A 

ação, que ocorreu entre os dias 15 e 18 de abril 

de 2019, teve como principal objetivo capacitar 

dezesseis imigrantes (entre haitianos, venezuelanos e cubanos) para a geração de renda através 

da comercialização dos biscoitos. 

 

Moradia E Cidadania/GO Certifica Alunos Do Curso De 

Costureiro Industrial 

     A Moradia e Cidadania/GO certificou 

na última quinta-feira, dia 11 de abril de 

2019, 10 alunos do Curso de Costureiro 

Industrial, do projeto “Costurarte CENFI”, 

em Aparecida de Goiânia/GO. Com foco 

na geração de emprego e renda, o curso 

oportunizou aos participantes o 

aprendizado de uma nova profissão, com 

possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. 

     Para Abilenilde Dias T. Souza, aluna do curso, este era um sonho de infância: “Comecei o 

curso atrasada, mas com ajuda da professora, me recuperei. Já fiz minha inscrição para o 

próximo curso de modelagem, que se iniciará no dia 02 de maio. Quero aprender mais para mim, 

para minha família e para quem estiver precisando, e ainda estar preparada para quando as 

portas do mercado de trabalho se abrirem”. 

     O projeto “Costurarte CENFI” é uma realização do Centro de Formação Integral (Cenfi), de 

Aparecida de Goiânia, em parceria com a Moradia e Cidadania/GO e o Serviço Social da Indústria 

(Senai) – sem custo algum aos alunos.  

 

Em Clima De Páscoa, Coordenação AM E CSELA Promovem 

Oficina De Ovos De Chocolate 

Aos Monitores Do ECAE 

Entre os dias 07 e 16 de abril de 2019, os 

monitores do Projeto ECAE, resultante da 

parceria entre o CSELA e a Moradia e 
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Cidadania/AM, participam da Oficina de Ovos de Páscoa, realizada em Manaus/AM. 

     A atividade, cujo principal objetivo era incentivar o ganho de renda extra através da 

comercialização de chocolates, visava, ainda, contribuir com as atividades de Páscoa das turmas 

dos respectivos monitores. Ao todo, foram produzidos 540 ovos de Páscoa, os quais serão 

distribuídos às crianças participantes do projeto. 

 

 

Curso De Bordado Em Sandálias É Inaugurado Em Goiânia Com 

A Parceria Da A Moradia E Cidadania/GO 

Teve início, dia 11 de abril de 2019, no Setor Sudoeste em 

Goiânia/GO, o Curso de Bordados em Sandálias. Oferecido 

pelo “Grupo pela Vida”, o curso tem capacidade de beneficiar 

até 80 alunos por ano. O projeto conta com o apoio da 

Moradia e Cidadania/GO, que se comprometeu a auxiliar nos 

custos operacionais com o repasse mensal de um salário 

mínimo. 

     O evento de lançamento teve a participação da Gerente de 

Projetos da ONG/GO, Silvana Coimbra, e da Presidente do 

Grupo, Teresa Damião de Siqueira. 

     O “Grupo Pela Vidda” é uma organização que assiste, com prioridade, mulheres e crianças 

portadoras de HIV/AIDS, contando, atualmente, com um total de 150 famílias cadastradas. 

Dentre as várias ações, a instituição desenvolve o projeto de artesanatos, com o objetivo de 

proporcionar autonomia vinculada à geração/aumento da renda familiar e inclusão social 

produtiva. Além da finalidade profissional, os participantes também obtêm, através da arte, o 

fortalecimento da autoestima, o estímulo à criatividade, a melhoria da comunicação e 

cooperação interpessoal, bem como o aumento do desenvolvimento humano e social. 

 

Coordenação PR: Projeto Indústria Do 

Fazer Tem Saldo Positivo Na Vida Das 

Mulheres De Almirante Tamandaré 

     O Projeto Indústria do Fazer, realizado pela Moradia e 

Cidadania/PR em parceria com a prefeitura de Almirante 

Tamandaré/PR, levou à comunidade a capacitação em corte, 
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costura, customização e modelagem, do nível básico à alfaiataria. Os módulos aconteceram ao 

longo do ano de 2018, no espaço cedido pelo Instituto ABBA. 

     Esta semana, a Coordenação PR se reuniu com algumas das alunas, professores e parceiros 

para uma avaliação do projeto e planejamento de atividades futuras. 

 

Coordenação PR Desenvolve Oficinas De Técnicas Artesanais 

Para Adolescentes 

A Moradia e Cidadania/PR vem desenvolvendo, desde 

fevereiro de 2019, oficinas de artesanato voltadas a 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social e 

mulheres de baixa renda. A iniciativa é parte 

integrante do Projeto Técnicas Artesanais, que 

beneficia, atualmente, 60 adolescentes de 

Curitiba/PR, disponibilizando alimentação e 

atividades voltadas ao esporte e ao desenvolvimento 

da autoestima. 

 

Projeto Caminhos Entrelinhas Da Coordenação MT Realiza Mais 

UmCurso De Biscoito Caseiro 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a 

Creche Menino Jesus, realizou, entre os dias 08 a 11 

de abril de 2019, o Curso de Biscoito Caseiro, no qual 

foram beneficiados doze participantes. O curso é 

uma iniciativa do Projeto Caminhos Entrelinhas e 

tem como objetivo promover uma alternativa de 

geração de renda através da comercialização de 

biscoitos caseiros. 

 

Projeto Caminhos Entrelinhas Oferece Curso De Pintura A 

Prestadoras De Serviço 

Em parceria com a Caixa Econômica 

Federal, a Coordenação MT realizou, 

no período de 22 a 25 de abril de 2019, 
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o Curso de Pintura em Tela com Molde Vazado. A iniciativa do Projeto Caminhos Entrelinhas 

beneficiou sete prestadoras de serviço. 

     A técnica de utilização de molde vazado favorece, sobretudo, aqueles que não possuem 

habilidades para a pintura e permite, inclusive, a estamparia de camisetas. 

 

Projeto Tecendo O Futuro Da Coordenação SP 

Engloba Aulas De Pachtwork 

O Projeto Tecendo o Futuro, da Coordenação São Paulo, durante os 

meses de fevereiro a junho de 2019, está promovendo oficinas de 

Pachtwork para os que já dominam a costura. O objetivo é a confecção 

de colchas através de módulos consecutivos, as quais, após montadas, 

serão disponibilizadas para a melhor forma de retorno do investimento, a 

ser definida. A aclamada técnica possibilita aos participantes, ainda, 

produzir diversas outras peças, tais como travesseiros, almofadas, 

toalhas, entre outros. 

     A Moradia e Cidadania/SP é responsável pela estruturação, organização e acompanhamento do 

projeto, que está sendo desenvolvido nos CDHs Novo Norte e São Mateus e beneficiando, ao todo, 

25 pessoas. 

 

Confira O Resultado Da Oficina De Patchwork Da Coordenação 

SP! 

A Coordenação SP, entre os meses fevereiro e junho 

de 2019, desenvolveu, no CDH São Mateus, a oficina de 

patchwork “Tecendo o Amanhã”, com objetivo de lecionar a 

técnica, em módulos, através da construção de uma colcha. 

A iniciativa contou com a participação da Moradia e 

Cidadania na estruturação, organização e acompanhamento 

da atividade que beneficiou, ao todo, 25 pessoas. 

    O patchwork, que possibilita a produção de diversas peças, 

tais como travesseiros e almofadas, por exemplo, permite, ainda, a possibilidade de 

comercialização e geração de renda extra, como já é o caso das participantes da oficina. 
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Coordenação MT Promove O Curso De Artesanato Com 

Pregadores De Madeira! 

 A ONG Moradia e Cidadania/MT realizou, entre 

os dias 03 e 06 de junho de 2019, o Curso de 

Artesanato com Pregadores de Madeira, no qual 

foram beneficiadas treze mães da comunidade. 

   O curso foi realizado em parceria com a 

Associação de Clube de Mães, situada no Bairro 

Poção, em Cuiabá/MT, e é uma iniciativa do 

Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda. 

 

Coordenação MT Promove Segundo Curso De Doces Caseiros 

Para Associação De Clube De Mães 

     Em parceria com a Associação de Clube de Mães, a Moradia e Cidadania/MT, através do 

Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda realizou, no período de 10 a 13 de 

junho de 2019, o Curso de Doces Caseiros, beneficiando vinte mães da comunidade local. 

     Encontrar formas de renda extra para complementar o orçamento familiar é de grande valia 

para as famílias em situação de vulnerabilidade, neste contexto, os doces caseiros podem ser 

uma ótima opção devido à versatilidade, facilidade de produção e baixo custo, além da boa 

aceitabilidade do público. 

 

Coordenação MT: Associação De Mulheres Recebe Curso De 

Doces Caseiros 

Em parceria com a Associação de Mulheres 

do Bairro Novo Paraíso II, A ONG Moradia e 

Cidadania/MT, através do Projeto Caminhos 

Entrelinhas, realizou o Curso de Doces 

Caseiros, beneficiando vinte mulheres da 

comunidade local. 

     A iniciativa ocorreu entre os dias 03 e 06 de junho de 2019 e visa oferecer uma alternativa 

versátil de geração de renda. 
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Coordenação MT: Caminhos Entrelinhas Promove Curso De 

Artesanato Com Papelão! 

     A ONG Moradia e Cidadania/MT, em parceria com o Centro Pastoral Para o Migrante e através 

do Projeto Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda, realizou, no período de 10 a 

13 de junho de 2019, o Curso de Artesanato com tubos de papelão, no qual foram beneficiados 

vinte imigrantes. 

     O artesanato é um ramo com inúmeras possibilidades temáticas e materiais, o que permite 

que seja realizado como um hobby ou como fonte de renda mensal. 

 

Em Continuidade Ao Trabalho Com Os Migrantes, ONG/MT 

Oferece Curso De Bolo Caseiro 

Dando continuidade ao atendimento aos imigrantes, a ONG Moradia e Cidadania/MT, em parceria 

com o Centro Pastoral Para o Migrante, realizou o Curso de Bolo Caseiro, no qual foram 

beneficiadas 22 pessoas. 

     A iniciativa é parte integrante do Projeto Caminhos Entrelinhas e visa promover uma 

alternativa versátil e acessível de geração de trabalho e renda. 

 

A Moradia E Cidadania/AM Capacita 125 Mulheres Entre Maio E 

Julho De 2019 

A Moradia e Cidadania/AM realizou a entrega dos 

certificados das atividades desenvolvidas no âmbito 

de geração de trabalho e renda durante os meses 

de maio a julho de 2019. As oficinas desenvolvidas 

foram as de aplique e customização, produção de 

kits de cozinha, porta-chaves, bonecas de fuxico e 

bolsas de malotes. 

     A atividade foi prestigiada por um belo desfile, exibindo as peças produzidas pelas mulheres, 

entre elas, as camisetas trabalhadas nas oficinas de aplique e customização, doadas pela Caixa 

Econômica. 

     O evento foi realizado em parceria com o Instituto Mãos que Criam Artes, a APCEF/AM e o 

Shopping Vianorte, que atende a comunidade através da disponibilização seu espaço físico a 

projetos que visam beneficiar a população local. As atividades contaram, ainda, com o apoio da 
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Sra. Márcia Pantoja e do Subsecretário de Habitação e Assuntos Fundiários e Presidente do CMG, 

Sr. José de Arimatéia Viana. 

 

Coordenação MT Beneficia 20 Mães Em Curso De Artesanato 

Em Potes Vidro 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com Associação de 

Clube de Mães, situada no Bairro Poção de Cuiabá/MT, 

realizou, entre os dias 22 e 25 de julho de 2019 o Curso de 

Pintura em Potes de Vidro, no qual foram beneficiadas 

vinte mães da comunidade local. 

     A escolha da matéria-prima foi pautada nas vantagens 

da reutilização para o meio-ambiente, bem como na 

facilidade de acesso ao material para as artesãs: os potes e 

garrafas de vidro são itens bastante utilizados e comumente 

encontrados em nosso cotidiano; além disso, é se trata de 

uma opção versátil, não apenas para uso próprio em fins 

decorativos, como para acréscimo e complemento da renda familiar mensal. 

 

Moradia E Cidadania/AM Realiza Segunda Etapa Das Oficinas De 

Customização E Aplique 

Através do Projeto Arte Malote, a Moradia e 

Cidadania/AM realizou a segunda etapa das 

Oficinas de Customização e Aplique, que, 

através do uso de camisetas doadas pela Caixa 

Econômica Federal, abordou o tema “a beleza 

da mulher negra”. A iniciativa ocorreu em 

parceria com o Instituto Mãos Que Criam Artes e o Shopping Manaus Vianorte e teve como 

principal intuito viabilizar uma forma acessível de complementar a renda familiar. 

 

Coordenação AM: Projeto Arte Malote Realiza Sua Primeira 

Oficina De Aplique 
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A Moradia e Cidadania, através do 

Projeto Arte Malote, realizou, durante o 

mês de junho de 2019, a primeira etapa da 

Oficina de Aplique, na qual foram 

ministrados os métodos iniciais da técnica, 

tais como: costura, aplicação do termo 

colante, a realização do próprio aplique e 

seus respectivos detalhes, entre outros. 

     Durante a atividade, realizada em 

parceria com o Manaus Shopping Vianorte e 

o Instituto Mãos Que Criam Artes, todas as 

participantes da oficina receberam os 

materiais necessários, além das camisetas, todas doadas pela Caixa Econômica Federal, as quais 

foram transformadas em lindas peças customizadas com os apliques ao longo da oficina. 

 

Projeto Arte Malote Da Coordenação AM Realiza Mais Um Ciclo 

De Oficinas! 

A Moradia e Cidadania/AM realizou, durante o mês de junho de 2019, 

mais um ciclo de oficinas do Projeto Arte Malote, cujo intuito é a 

capacitação e motivação de mulheres em situação de vulnerabilidade 

social para complementar a renda familiar através do artesanato. A 

iniciativa beneficiou em torno de 50 mulheres e os cursos realizados 

abrangeram, entre os conteúdos ministrados, os métodos de confecção 

de bonecas de fuxico, portas-laço e tiaras.  

 

Projeto Arte Malote Da Coordenação AM Faz Uso Da 

Reciclagem Em Oficina De Kits De Cozinha 

A Moradia e Cidadania/AM, através do 

Projeto Arte Malote, realizou, durante os 

meses de maio e junho de 2019, a Oficina de 

Kits de Cozinha, ministrando, em módulos, a 

confecção de enfeites artesanais. Durante a 

oficina, através da reutilização de aparatos 

culinários, tais como colheres de pau e 

tábuas, foi possível a criação de portas-guardanapo e porta-chaves. A atividade tem como foco a 
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capacitação mulheres em situação de vulnerabilidade para uma alternativa versátil e acessível de 

complementar renda. 

     As aulas, totalmente gratuitas, foram realizadas no Shopping Vianorte, situado na Zona Norte 

de Manaus/AM, e contaram com a parceria do próprio shopping e do Instituto Mãos Que Criam 

Artes. 

 

Coordenação MT Realiza Curso De Artesanato Em Parceria 

Com A CAIXA E A Associação Do Clube De Mães 

A ONG Moradia e Cidadania/MT, através do Projeto 

Caminhos Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda e em 

parceria com a Caixa Econômica Federal e a Associação de 

Clube de Mães do Bairro Poção, realizou, entre os dias 17 e 

27 de junho de 2019, o Curso de Artesanato com Tubos de 

Papelão, no qual foram beneficiadas vinte e seis pessoas. 

 

Moradia E Cidadania/MT Beneficia 40 Mulheres Em Parceria 

Com A Associação De Clube De Mães 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com 

Associação de Clube de Mães, beneficiou quarenta 

mulheres do Bairro Poção, com os cursos de Bolo Caseiro, 

entre os dias 17 e 24 de junho de 2019, e o de 

Artesanato com Tubos de Papelão, entre os dias 24 e 27. 

 

 

Coordenação MT Realiza Curso De Doces Caseiros Para 40 

Imigrantes! 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria 

com o Centro Pastoral Para o Migrante e 

através do Projeto Caminhos Entrelinhas 

de Geração de Trabalho e Renda, realizou, 

entre os dias 24 e 27 de junho de 2019, o 

Curso de Doces Caseiros, no qual foram 

beneficiados quarenta imigrantes, entre 
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colombianos e venezuelanos. Os doces caseiros, devido à facilidade de produção e aceitação de 

público, podem ser de grande ajuda na geração de renda. 

 

 

Coordenação DF Renova Parceria Com A AASM Para O Projeto 

“Mulher, Beleza Visual” 

A OSCIP Moradia e Cidadania tem como uma de suas 

diretrizes a geração de renda por meio da capacitação de 

jovens e adultos através de diversos cursos 

profissionalizantes, oficinas e palestras sobre 

empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho. O 

objetivo final é promover significativa melhora nas condições 

de vida das famílias atendidas fornecendo meios de geração 

de renda. Assim, apoiamos instituições não-governamentais 

que buscam contribuir para formação e participação cidadã, 

bem como para o desenvolvimento do protagonismo social. 

     Diante disso, o projeto “Mulher, Beleza Visual”, realizado 

pela Associação Atlética Santa Maria (AASM) com o apoio da ONG Moradia e Cidadania/DF, é um 

dos projetos cuja parceria foi renovada neste ano de 2019. Situado em uma região caracterizada 

por baixíssimo índice de renda econômica, a iniciativa visa auxiliar as mulheres da comunidade 

local, que possuem, muitas vezes, um ganho mensal abaixo do salário mínimo, não possuindo 

condições financeiras de arcar com as despesas de um curso profissionalizante. 

     O curso tem como público-alvo os familiares dos alunos da escola de futebol da AASM, bem 

como a comunidade local, tornando possível a geração de renda através de pequenos negócios. O 

objetivo final é a capacitação nas áreas de cabeleireiro(a) e manicure. 

     De acordo com dados da parceria entre 2017/2018, através deste projeto, foram abertos 

cerca de 30 salões e o número de beneficiados 

ultrapassa 400 pessoas. 

 

Coordenação GO Prestigia A 

Formatura Da 2ª Turma De 

Cabeleireiros Do Lar De Jesus 

Foram certificados, dia 28 de junho de 

2019, 16 alunos do projeto “Curso de 
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Cabeleireiro/a”, realizado no Lar de Jesus. Na ocasião, estiveram presentes a Assistente 

Administrativa da Moradia e Cidadania/GO, Elizangela Maria Ribeiro, bem como os representantes 

do Lar de Jesus, que deram as boas-vindas a todos os presentes. 

     O objetivo do curso é fazer com que os alunos, através dos conhecimentos adquiridos, 

consigam cortar, colorir, escovar e pentear todos os tipos de cabelos, além de viabilizar o 

ingresso no mercado de trabalho e/ou a abertura de seus próprios negócios.  

 

Coordenação CE: 125 Alunos Do Vida Videira São Certificados 

Essa Segunda(08)! 

     Ocorreu na última segunda-feira, 08 de julho de 2019, a entrega de 125 certificados aos 

alunos dos cursos de Corte e Costura, Cabeleireiro, Informática, Hardware e Artesanato do 

Projeto Vida Videira, apoiado pela Moradia e Cidadania/CE. Durante a ocasião ocorreu, ainda, 

uma belíssima apresentação do grupo infantil do projeto para comunidade presente.  

 

Coordenação SP: Tecendo O Amanhã … E Gerando Renda Hoje! 

     A Coordenação SP, através do Projeto Tecendo o Amanhã, visa promover a mulheres de baixa 

renda uma opção de faturamento através do artesanato sustentável com a reciclagem de banners. 

E, para a Festa Junina da APCEF-SP, em Suarão/SP, foram confeccionados, para distribuir entre 

os presentes, marcadores de página feitos através da reutilização de banners, restos de tecido, 

fitas e aviamentos. Além dos brindes, foram confeccionadas também as corôas para o Rei e 

Rainha Juninos, também dos mesmos materiais. 

     Na ocasião, foi lançada, ainda, a iniciativa “Tecer com calor”, que consiste em captar guarda-

chuva usados e, com seu tecido, confeccionar sacos de dormir impermeáveis para moradores de 

rua. Dessa forma, objetos que não teriam mais utilidade são reutilizados e podem trazer um 

pouco mais de conforto nesta época de frio. 

     A atividade, que ocorreu no dia 28 de junho de 2019, contou com a participação da Moradia e 

Cidadania na capacitação das artesãs e desenvolvimento dos brindes e corôas e beneficiou quatro 

costureiras.   

 

Coordenação GO Certifica Mais Uma Turma Do Curso De 

Modelista Do CENFI. Confira! 
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     A Coordenação GO, no dia 28 de junho de 

2019, realizou mais uma formatura do projeto 

Costurarte CENFI – Centro de Formação Integral 

em Aparecida de Goiânia. Na solenidade, que 

certificou 15 alunos do Curso de Modelista, 

estiveram presentes o Coordenador João 

Batista Cascalho e a assistente administrativa 

Elizangela Ribeiro, ambos da Moradia e Cidadania/GO, além de representes do CENFI, que deram 

as boas-vindas aos alunos. 

     A iniciativa, cujo objetivo é oferecer melhores condições de vida à população menos 

favorecida através de ações educacionais e de capacitação, atende os moradores de Aparecida de 

Goiânia. Com foco na geração de emprego, renda e qualificação profissional, o projeto já 

certificou diretamente mais de 100 pessoas nos últimos 32 meses.   

 

Moradia E Cidadania/GO Prestigia A 3º Turma De Cabeleireiros 

Do Lar De Jesus 

    Tiveram início, dia 05 de agosto de 2019, as aulas da 3º turma do Curso de Cabeleireiro 

ofertado pelo Lar de Jesus, situado no Setor Coimbra, em Goiânia/GO. A ação visa formar 

especialistas para atuarem como cabeleireiros em salões de beleza. O curso, além de 

profissionalizar o aluno, incentiva sua atividade autônoma e dentro do universo de beleza e 

estética. 

   Durante a ocasião, a neuropsicóloga Paulla Fernandes Di Moura Pacheco ministrou uma palestra 

motivacional, buscando incentivar os alunos a darem o melhor de si na busca de seu próprio 

crescimento profissional. 

     A Moradia e Cidadania/GO, parceira nesta ação, foi representada pela Gerente de Projetos 

Silvana Coimbra e pela a Assistente Administrativa Elizangela Ribeiro. Ademais, estiveram, 

também, presentes o Presidente do Lar, Sr. Luiz Antônio de Paiva, e a Diretora Elenice Barbosa 

Abrão, que deram as boas-vindas aos alunos. 

     A Coordenação GO se comprometeu a auxiliar nos custos operacionais do projeto no valor de 

R$ 2.728 por curso com 20 pessoas. 

     A iniciativa é destinada a pessoas de baixa renda com interesse em qualificar-se como 

cabeleireiras. As inscrições podem ser feitas no Lar de Jesus, situado no St. Coimbra. 
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Coordenação AM Comemora Os 65 Anos Da APCEF/AM Em 

Curso Na Escola De Gastronomia Alquimia Arte E Culinária. 

A Moradia e Cidadania/AM participou, entre os 

dias 19 e 22 de agosto de 2019, do Curso de 

Gastronomia e Harmonização de Vinhos, 

realizado pela APCEF/AM com o apoio da FENAE. 

A iniciativa em comemoração aos 65 anos da 

APCEF/AM contou com a presença do Chef 

Henrique Salsano. 

     A equipe da ONG/AM aproveitou a 

oportunidade para apresentar alguns de seus projetos aos funcionários da Caixa Econômica e 

presenteou a todos os presentes com os artesanatos confeccionados pelas integrantes dos cursos 

de geração de renda.   

     Na oportunidade, estiveram presentes, ainda, o Sr. Jerry Fiusa, Diretor da Fenae, Presidente 

da APCEF/RO e Coordenador Estadual da Moradia e Cidadania/RO; a Sra. Juliana Dantas, Agente 

de Relacionamentos da FENAE/AM; o Sr. Osmar Pantoja, Presidente da APCEF/AM e Coordenador 

da ONG/AM; bem como a Assistente Social da Moradia e Cidadania, Sra. Marnizia Dias. 

 

Projeto Caminhos Entrelinhas Da Coordenação MT Promove 

Curso De Bonecas Em Lã 

     A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com Associação de Mulheres do Bairro Novo Paraíso II, 

realizou, no período de 12 a 15 de agosto de 2019, o Curso de Bonecas em Lã, no qual foram 

beneficiadas vinte mulheres da comunidade local. A ação é parte do Projeto Caminhos 

Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda da Coordenação MT. 
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Coordenação MT: Mães Do Bairro Poção São Beneficiadas Com 

Curso De Bonecas Em Lã 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a 

Associação de Clubes de Mães, realizou, no período 

de 05 a 08 de agosto de 2019, o Curso de Bonecas em 

Lã. A ação, parte integrante do Projeto Caminhos 

Entrelinhas, visa oferecer uma alternativa acessível e 

versátil de complementar a renda mensal e 

beneficiou, ao todo, vinte e três mães moradoras do 

Bairro Poção, em Cuiabá/MT. 

 

Coordenação MT: Curso De Almofadas Em Fita Beneficia 

Imigrantes 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com 

a Caixa Econômica Federal, realizou, no 

período de 05 a 08 de agosto de 2019, o 

Curso de Almofadas em Fita, no qual foram 

beneficiadas seis prestadoras de serviço. A 

iniciativa do Projeto Caminhos Entrelinhas 
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visa oferecer uma alternativa versátil de complemento de renda. 

     As almofadas bordadas em fita são um excelente item decorativo, pois, além do resultado 

estético, fornecem conforto e comodidade ao ambiente. 

 

Coordenação MT: Caminhos Entrelinhas Promove Curso De 

Boneca Em Lã Para Imigrantes 

     A Moradia e Cidadania/MT realizou, em parceria com o Centro Pastoral Para o Migrante, o 

Curso de Boneca em Lã para imigrantes venezuelanos e cubanos. A iniciativa do Projeto Caminhos 

Entrelinhas ocorreu no período de 29 de julho a 01 de agosto de 2019 e teve como principal 

intuito promover uma alternativa versátil de complementar a renda, além da confecção para uso 

próprio. 

 

Fazendo O Caminho, Apoiado Pela Coordenação CE, Recebe 

Curso De Doces E Salgados! 

O projeto apoiado pela Moradia 

e Cidadania/CE, Fazendo O Caminho, 

recebeu, no mês de julho, o Curso de 

Doces e Salgados com os 30 homens da 

Fazenda O Caminho. A iniciativa visa 

oferecer suporte a dependentes 

químicos, bem como sua consequente 

reintegração social. 
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Coordenação CE: 25 Mulheres Do Instituto Vida Videira São 

Beneficiadas Com Curso De Artesanato 

A Coordenação CE da ONG Moradia e Cidadania, 

no mês de julho de 2019, realizou o Curso de 

Artesanato com materiais reciclados no Instituto 

Vida Videira. Ao todo, 25 mulheres foram 

beneficiadas pela iniciativa. Os itens produzidos 

ao longo do curso serão vendidos em feiras 

presentes em terminais de ônibus, bem como no 

restaurante do BNB, e o dinheiro arrecadado será 

utilizado no aprimoramento das demais atividades apoiadas pela coordenação. 

 

 

Coordenação MT: Caminhos Entrelinhas Promove Curso De 

Boneca Em Lã Para Imigrantes 

A Moradia e Cidadania/MT realizou, em 

parceria com o Centro Pastoral Para o 

Migrante, o Curso de Boneca em Lã para 

imigrantes venezuelanos e cubanos. A 

iniciativa do Projeto Caminhos Entrelinhas 

ocorreu no período de 29 de julho a 01 de 

agosto de 2019 e teve como principal intuito 

promover uma alternativa versátil de 

complementar a renda, além da confecção 

para uso próprio. 

 

Coordenação ES: Venha Conferir, 

No Edifício Greenwich, As Barras 

De Sabão Ecológico! 

A Moradia e Cidadania/ES informa que estão 

disponíveis, no hall de entrada do Edifício 

Greenwich Tower, barras do Sabão Ecológico 

Apolinário. Ao contribuir com R$ 2,00 (dois reais) 

na caixinha de doações, leve uma barra de sabão. 
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O projeto “Olha o Sabão Central”, apoiado pela ONG Moradia e Cidadania/ES, consiste 

na produção artesanal de sabão ecológico, é uma alternativa para o desenvolvimento sustentável 

de famílias carentes da Comunidade de Central Carapina, na Serra/ES. 

 

Em Parceria Com A Caixa Econômica Federal E A Associação 

De Moradores Do Bairro Nova Conquista, Moradia E 

Cidadania/MT Realiza Curso De Sacolas Em Macramê 

Em parceria com a Caixa Econômica Federal e a 

Associação de Moradores do Bairro Nova Conquista, 

a Moradia e Cidadania/MT, através do Projeto 

Caminhos Entrelinhas, realizou o Curso de Sacolas 

em Macramê. 

     A iniciativa, cujo principal objetivo era viabilizar 

uma alternativa versátil de complemento de renda 

mensal, ocorreu em dois períodos: de 09 a 12 de setembro, beneficiando 6 prestadoras de serviço 

da Caixa Econômica, e de 16 a 20 de setembro de 2019, atendendo quinze moradoras da 

Comunidade Nova Conquista. 

 

Moradia E Cidadania/PI Oferece Curso Profissionalizante De 

Manicure A Mulheres De Baixa Renda 
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     Iniciou nesta segunda-feira, 16 de setembro, o Curso Profissionalizante de Manicure na sede 

do Grupo de Mães Gaivotas que Voam Longe, situado no povoado Árvores Verdes, na Zona Rural 

de Teresina/PI. 

     A iniciativa, fruto de parceria entre a ONG Moradia e Cidadania/PI e as Mulheres Rotarianas 

de Teresina, visa, oferecer uma alternativa de geração de trabalho e renda através da 

profissionalização, aumentando, assim, a qualidade de vida de famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

Moradia E Cidadania/MT Realiza Exposição De Produtos 

Artesanais Em Parceria Com A Caixa Econômica 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a 

Caixa Econômica Federal de Mato Grosso, 

promoveu, entre os dias 05 e 06 de setembro de 

2019, uma exposição de produtos artesanais. Os 

artigos expostos foram frutos das confecções 

realizadas nos cursos do Projeto Caminhos 

Entrelinhas de Geração de Trabalho e Renda, ocorridos durante os meses de maio, junho e julho 

de 2019. 

     O resultado foi bastante favorável e contou com uma gama variada de trabalhos, tais como 

panos de copa, toalhas, bonecas em lã, almofadas em fita, bandejas decoradas, bolos, biscoitos e 

doces caseiros, entre outros. 

 

Caminhos Entrelinhas Da Coordenação MT Promove Curso De 

Macramê Para Imigrantes! 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com o 

Centro Pastoral Para o Migrante e através do 

Projeto Caminhos Entrelinhas, realizou, entre os 

dias 26 e 29 de agosto de 2019, o Curso de Sacolas 

em Macramê, no qual foram beneficiados vinte 

imigrantes, entre eles colombianos, cubanos e 

venezuelanos. 

     O macramê é uma técnica realizada através do 

trançado de fios, sem a necessidade de máquinas ou ferramentas, facilitando, portanto, seu uso 

para geração de renda complementar. 
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Em Parceria Com A Associação De Clube De Mães, 

Coordenação MT Desenvolve Curso De Artesanato Em Macramê 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com 

Associação de Clube de Mães e através do Projeto 

Caminhos Entrelinhas, realizou, entre os dias 19 e 

22 de agosto de 2019, o Curso de Sacola em 

Macramê, no qual foram beneficiadas vinte mães 

da comunidade da comunidade local. 

     O artesanato em macramê é uma técnica que, 

embora tradicional, permanece em alta, devido à 

diversidade de produtos que podem ser criados através dela, tais como sacolas, bolsas, pulseiras, 

além de itens decorativos, sendo uma alternativa prática e versátil para complementar a renda 

mensal familiar. 

 

 

Projeto Vida Mulher Viva, Forma 24 Alunas No Curso De 

Costura E Modelagem 

     Em parceria com o SENAI, as ONGs Moradia e Cidadania e Vida Mulher Viva formaram mais 

uma turma para o mercado de trabalho na área de costura industrial e modelagem. As 24 

mulheres receberam o certificado sob os calorosos aplausos dos presentes.  

     Em solenidade sediada no auditório do SENAI Catalão/GO, estiveram presentes para prestigiar 

as formandas algumas autoridades como os vereadores Paulinho e Jair Humberto, o Presidente da 

Câmara Vereador Caçula e o Vice-Presidente da AGEHAB Luiz Sampaio; bem como as 

representantes da Moradia e Cidadania/GO Silvana Coimbra e Elisangela Ribeiro, além de 

representes do SENAI. 

      Para abrilhantar ainda mais o evento, 50 gestantes foram presentadas com Kits produzidos 

pelas alunas durante os seis meses de curso.  

      Instalada na cidade de Catalão/GO, a ONG Centro de Integração Social da Mulher Vida Mulher 

Viva existe há cinco anos e, durante este período, já auxiliou e capacitou dezenas de mulheres, 

que tiveram suas vidas transformadas por meio das diversas ações promovidas, tais como: 

qualificação profissional, suporte psicológico, assistência social e assessoria jurídica; dando a 
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essas mulheres, vítimas de violência doméstica, autonomia para buscar uma qualidade de vida 

melhor, longe do contexto de violência e dependência financeira e psicológica. 

     A Moradia e Cidadania/GO colaborou com aquisição dos materiais para realização dos cursos 

no valor R$ 1.383.   

 

Moradia E Cidadania/MT Promove Cursos Profissionalizantes 

Entre Os Dias 14 E 17 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria 

com a Igreja Comunidade Santa Isabel da Hungria, 

realizou, entre os dias 14 e 17 de outubro de 

2019, o Curso de Bonecas em Lã, no qual foram 

beneficiadas catorze moradoras da Comunidade 

Santa Isabel. 

     No mesmo período, em parceria com a Caixa 

Econômica Federal, a Coordenação MT levou a seis prestadoras de serviços o Curso de Sandálias 

Bordada em Pérola. 

     Ambos os cursos são parte integrante do Projeto Caminhos Entrelinhas, que visa promover 

alternativas acessíveis e versáteis de geração de trabalho e renda e consequente melhoria na 

qualidade de vida. 

 

Com Presença De Laura Mota, ONG/AM Inaugura Novo Espaço 

Do Projeto Arte Malote 

Na última quinta-feira, 22 de outubro 2019, a 

Moradia e Cidadania/AM inaugurou o novo 

espaço do Projeto Arte Malote em parceria com 

a Associação Amigos do Complexo Colônia 

Antônio Aleixo, 

     A inauguração foi prestigiada pela presença 

da Sra. Laura Mota, funcionária da Caixa 

Econômica e principal parceira da Coordenação 

AM. Na ocasião, Laura fez uma breve apresentação do histórico do projeto aos presentes 

parceiros e mulheres participantes. 
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     A atividade contou, ainda, com a participação dos parceiros locais, o Sr. Edvaldo Barreto, 

Presidente do Centro Social e Educacional do Lago do Aleixo; da Coordenadora do Projeto ECAE, 

Sra. Neuza Colares; bem como do novo parceiro da ONG/AM e Presidente da AMACCAA, Sr. 

Estevam Junior. 

 

Coordenação RN Leva Cursos De Artesanato Ao Interior Do 

Estado 

A Moradia e Cidadania/RN promoveu, 

durante o mês de setembro de 2019, a 

Oficina de Confecção de Bebês na Manta.  A 

iniciativa foi realizada nos conjuntos Novo 

Santo Antônio, Prolar, Barreiros e Brasil, 

todos no município de São Gonçalo do 

Amarante/RN, e beneficiou, ao todo, 40 

pessoas da comunidade local. 

     Ainda durante o mês de setembro, a Coordenação RN realizou diversas oficinas de artes na 

comunidade de Chão de Moreno, também em São Gonçalo do Amarante. 

    Ambas as iniciativas têm como principal intuito, além do caráter lúdico, proporcionar uma 

alternativa versátil de geração de renda e consequente melhoria na qualidade de vida. 

 

Coordenação GO Prestigia Formatura Da 3ª Turma De 

Cabeleireiros 

No dia 04 de outubro de 

2019, foram certificados 13 alunos 

do Curso de Cabeleireiro, iniciativa 

da instituição Lar de Jesus. 

Estiveram presentes na 

oportunidade, a Assistente 

Administrativa Elizangela Ribeiro e a 

Gerente de Projetos Silvana 

Coimbra, ambas da Moradia e 

Cidadania/GO, além de 

representantes do Lar de Jesus, os 
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quais prestigiaram os formandos com uma calorosa salva de palmas.  

     O curso tem como principal intuito profissionalizar os alunos para o manuseio dos cabelos, 

realizando cortes, colorações, penteados, entre outros; além de possibilitar o ingresso deles no 

mercado de trabalho ou a abertura de negócio próprio. 

 

Coordenação MT: Comunidade Santa Isabel Recebe Curso De 

Sacolas Em Macramê 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a Igreja 

Comunidade Santa Isabel da Hungria e através do 

Projeto Caminhos Entrelinhas, realizou, entre os dias 

07 e 10 de outubro de 2019, o Curso de Sacolas em 

Macramê, no qual foram beneficiados catorze 

moradores da Comunidade Santa Isabel. 

 

Coordenação PI: Grupo De Mães Gaivotas Recebem Certificado 

Do Curso De Manicure 

A Moradia e Cidadania/PI realizou, dia 30 de 

setembro de 2019, a entrega dos certificados do 

Curso de Manicure, realizado na sede do Projeto 

Grupo de Mães Gaivotas que Voam Longe, 

situado no povoado Árvores Verdes, na Zona 

Rural de Teresina/PI. Para a realização do curso 

ministrado por Vanessa Campos, a Coordenação 

PI contou com o apoio das rotaryanas, que beneficiaram, ao todo, 11 mulheres.  

     A iniciativa teve como principal intuito profissionalizar e viabilizar possibilidades de geração 

de emprego e aumento de renda mensal, gerando, assim, maior qualidade de vida a famílias em 

situação de vulnerabilidade social.  

 

Em setembro, Coordenação MT Promove Cursos De Garrafas 

Decoras E Bonecas Em Lã 
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A Moradia e Cidadania/MT realizou, entre 

os dias 23 e 26 de setembro de 2019, o 

Cursos de Bonecas em Lã em parceria com 

a Associação de Moradores do Bairro Nova 

Conquista, no qual foram beneficiadas 

quinze mulheres da comunidade local. Já 

no período de 30 de setembro a 03 de 

outubro, foi realizado em parceria com a 

Caixa Econômica Federal o Curso de Garrafas Decoradas, beneficiando seis prestadoras de serviço. 

     Ambos são parte do Projeto Caminhos Entrelinhas Geração de Trabalho e Renda e visam 

promover uma alternativa acessível e versátil de complementar a renda familiar mensal. 

 

Coordenação SP Promove Capacitação Em Produção 

Sustentável.  

A Moradia e Cidadania/SP 

promoveu, entre os meses de julho 

e setembro, uma capacitação em 

produtos ecológicos, com o 

principal intuito de formar grupos 

autônomos de produção em 

economia sustentável, a partir da 

costura de elementos que seriam descartados na natureza, como banners, por exemplo. A 

formação, realizada entre os dias 22 e 26 de julho de 2019, ocorreu no espaço CDH São Mateus, 

em São Paulo/SP, e a produção de demandas através da ONG se estendeu entre os meses de 

agosto e setembro. A equipe da Moradia e Cidadani/SP foi responsável pela organização, 

desenvolvimento da parte teórica, patrocínio profissional e material.  

     Nesta edição, foram dedicadas algumas horas à parte teórica, com metodologia de 

aprendizado baseados no Método Paulo Freire, abrangendo os temas: empreendedorismo, Lei do 

Microempreendedor Individual, características do plástico, cuidados, manutenção, formas de 

reutilizar, vida útil e impactos no meio ambiente. 

     Após, houve uma roda de conversa pautada na exibição de vídeos sobre o meio ambiente, 

contando com a colaboração profissional da linha de produção Iraci B Silva, que compartilhou seu 

conhecimento no ramo de confecção, especialmente voltada às utilizações de banners. A partir 

disso, foram propostas as atividades práticas, as quais geraram produtos de qualidade 

incontestável. Logo após a formação, a equipe já atendeu a uma solicitação da APCEF/SP e 
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permanece, ainda, recebendo novas demandas, demonstrando que a geração de renda no ramo é 

imediata! A capacitação beneficiou, ao todo, oito alunos, dos quais seis permanecem atuando no 

meio. 

 

Coordenação RN Dá Continuidade Às Oficinas De Arte E 

Geração De Renda 

A Moradia e Cidadania/RN promoveu, 

durante o mês de outubro de 2019, aulas de 

confecção de mantas em tecido para bonecas. A 

iniciativa, parte integrante das Oficinas de Arte e 

Geração de Renda da Coordenação RN, foi 

realizada na Cidade das Flores, em São Gonçalo 

do Amarante/RN, e atendeu 10 mulheres da 

comunidade local. 

 

Caminhos Entrelinhas Da Coordenação MT Promove Novo 

Curso De Biscoito Caseiro 

A Moradia e Cidadania/MT, em parceria com a 

Igreja Comunidade Santa Isabel da Hungria e 

através do Projeto Caminhos Entrelinhas, 

realizou, entre os dias 04 e 07 de novembro de 

2019, o Curso de Biscoitos Caseiros, no qual 

foram beneficiadas dezesseis mulheres da 

comunidade local. A iniciativa visa viabilizar uma 

maneira acessível de complemento de renda mensal e consequente melhoria na qualidade de vida. 

 

 

Coordenação SP Promove Palestra Com Tema 

“Empreendedorismo Como Opção De Carreira” 

A Moradia e Cidadania/SP suscitou, dia 

08 de novembro de 2019, uma palestra 

com a temática  “Empreendedorismo 

como opção de carreira”. A iniciativa 

teve como intuito levar maiores 
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informações aos pequenos empreendedores, principalmente àqueles que atuam de forma 

autônoma, sem possuir MEI. 

     Foram realizados, ainda, atendimentos individuais em parceria com a SEBRAE para 

esclarecimento de dúvidas, aproveitando o público presente no evento do Mutirão da Hepatite 

ocorrido no mesmo dia. 

     A iniciativa sediada na APCEF/SP atendeu, ao todo, cerca de 400 pessoas e a equipe da 

Moradia e Cidadania/SP se responsabilizou pela organização e acompanhamento do evento, que 

contou com a parceria da SEBRAE/SP, da APCEF/SP e da ABPH. 

 

 

Coordenação PR: Cooperar Para Transformar! 

A Moradia e Cidadania/PR 

concretizou mais uma parceria para o 

desenvolvimento do cooperativismo e da 

economia solidária. No dia 21 de novembro, 

foi assinado o Termo de Cooperação com a 

Coopertextil Valle, empresa sediada no 

município de Cerro Azul. Para a parceria, a 

Coordenação PR cedeu as máquinas 

industriais e os demais equipamentos 

necessários, de forma a viabilizar e 

incentivar a geração de trabalho e renda para as mulheres da comunidade local. 

     O evento contou com a presença da Presidente da Cooperativa, Sra. Claudiane Patricia Costa 

Rosa; do Prefeito de Cerro Azul, Sr. Patrik Magari; do representante da SR Curitiba Oeste da 

CAIXA, Sr. Valdir Polli Filho; e do representante do Fórum Paranaense de Economia Solidária, Sr. 

Admilson Figueiredo. 

Coordenação MT Finaliza As Atividades Do Caminhos 

Entrelinhas 2019 

Encerrando as atividades de 2019 do 

Projeto Caminhos Entrelinhas, a Moradia e 

Cidadania/MT, em parceria com a Igreja 

Comunidade Santa Isabel da Hungria, realizou, 

entre os dias 18 e 21 de novembro de 2019, o 

Curso de Bolo Caseiro, no qual foram 



44 
 

beneficiadas dezessete mulheres da Comunidade de Santa Isabel. 

     A iniciativa tem como principal objetivo capacitar os alunos para uma alternativa versátil e 

acessível de geração ou complemento da renda familiar mensal. 

 

Oficina De Crochê Da Coordenação 

RN Tem Encerramento Esta 

Semana Em Natal/RN 

Ocorreu, na última semana de novembro, o A 

encerramento da Oficina de Crochê promovida pela 

Moradia e Cidadania/RN no município de Natal. 

Estiveram presentes na ação cerca de 25 pessoas. 

 

Coordenação/DF Prestigia Formatura Do Projeto Mulher, 

Beleza E Visual Da AASM 

     No dia 07 de dezembro de 2019, a equipe 

da Coordenação DF prestigiou a formatura da 

terceira turma de 2019 do Projeto Mulher, 

Beleza e Visual da Associação Atlética de Santa 

Maria. 

     O projeto é uma realização da Associação 

Atlética de Santa Maria (AASM) em parceria 

com a Moradia e Cidadania/DF e tem como 

principal objetivo capacitar e profissionalizar 

os alunos para atuação nas áreas de manicure e cabeleireiro, bem como auxiliá-los rumo ao 

crescimento profissional, financeiro e social e incentivar o espírito de empreendedorismo; 

     Ademais, o projeto também visa investir na capacitação de seus instrutores de modo que, 

além do repasse permanente de seus conhecimentos técnicos e profissionais, também sejam 

capazes de motivar e inspirar os alunos a transformarem suas realidades pessoais. 

     A solenidade ocorreu na EQ 417/517, em Santa Maria Norte/DF e contou com a presença dos 

familiares dos formandos, além dos professores e demais profissionais envolvidos no projeto. 
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Inclusão Digital 

 

Coordenação MG É Parceira Na Inauguração – TELECENTRO 

Solidário 

      A Prefeitura de Belo 

Horizonte, por meio do Centro 

Público de Economia Solidária 

(Cepes) da Subsecretaria de 

Trabalho e Emprego (Sute), 

inaugurou dia 25 de abril de 2019, 

às 9h30, o TELECENTRO Solidário. 

      A iniciativa de inclusão digital, 

capacitação, produção e desenvolvimento é uma parceria da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, por meio da Subsecretaria de Trabalho e Emprego, com a Prodabel 

e a ONG Moradia e Cidadania. O telecentro do Cepes funciona na Av. Andradas e atende 250 

grupos cadastrados e ativos no Centro Público de Economia Solidária, que beneficiam em torno de 

750 famílias. 

      No evento inaugural estiveram presentes O secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico Claudio Beato, o subsecretário de Trabalho e Emprego, Bruno Miranda, o presidente 

da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), Leandro 

Moreira Garcia, a Diretora do CEPES Agueda Bafile Elian, a Gerente Neuzantete Souto Ribeiro e 

representando A Moradia e Cidadania a gerente de administração e finanças Flávia Carvalho e o 

gerente de projetos sociais e culturais Manuel Alejandro. 

      O evento realizou uma aula inaugural do curso de empreendedorismo ministrado pelo 

professor Henrique Branquinho, para 30 pessoas com duração de cinco dias, tratando de 

conceitos básicos sobre finanças: pessoais e de negócios, empreendedorismo e oportunidades de 

negócios, sobre margem de ganho, cliente: a grande excelência, ferramentas de tecnologia da 

informação para o empresário e controle de resultado empresarial. 

      Para se cadastrar no Cepes e participar de seus grupos, o interessado deve montar um grupo 

de, no mínimo três pessoas e participar da formação oferecida pela Subsecretaria de Trabalho e 

Emprego. 

 

Coordenação MT, Em Parceria Com A CAIXA, Certifica Os 

Alunos Do Curso De Informática 
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A Moradia e Cidadania/MT, em parceria 

com a Caixa Econômica Federal, certificou, dia 

28 de julho de 2019, onze alunos concluintes do 

Curso de Informática Básica e Avançada, do 

primeiro semestre de 2019. 

O Projeto Educação Digital tem como 

objetivo promover a inclusão social através do 

acesso à internet e à informática, promovendo 

maior capacitação de jovens e adultos. A sala de informática foi implantada em 2010, no 

Edifício Sede da Caixa, com o objetivo de atender os prestadores de serviço e seus familiares, 

capacitando ao todo, assim, mais de 300 pessoas. A iniciativa é resultante da parceria entre 

a Coordenação MT e a Caixa Econômica Federal. 

 

Emergenciais, comemorativas e pontuais 

 

Voluntários Da ONG/PE Levam Amor À Abrigo De Idosos Do 

Interior Do Estado 

A Brigada da Alegria, grupo de 

voluntários da ONG Moradia e 

Cidadania/PE, visitou na manhã 

deste último sábado, 26 de 

janeiro de 2019, os idosos da 

Casa dos Pobres de Vitória de 

Santo Antão – PE. A Casa dos 

Pobres é um abrigo que 

sobrevive de doações e acolhe 

43 idosos, moradores de rua ou 

advindos de famílias que não têm condições de acolhê-los. 

     Os voluntários levaram jogos, presentes, alimentos, cadeira de rodas, música, livros, 

materiais de higiene e limpeza, fraldas e, sobretudo, muito amor e carinho aos anciões do abrigo. 

“Temos a ilusão de que vamos dar alguma coisa e recebemos muito mais. O olhar de gratidão e 

um sorriso que recebemos deles não tem preço”, disse a voluntária Luzinete Alves. 

      Nesta edição, a Brigada da Alegria foi composta por 13 voluntários que partiram na “Caravana 

do bem” da Praça do Derby, em Recife/PE. A ação também teve o apoio de setores da Caixa 
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Econômica (PV Imip e GIHAB/RE), APCEF-PE e de outros voluntários que colaboraram com a 

doação de donativos. 

 

Coordenação AM Participa De Ação De Moradia Em Parceria 

Com A AEA 

A Moradia e Cidadania/AM, juntamente à AEA, realizou, em 15 

de fevereiro, uma Ação de Moradia a uma família em situação de 

vulnerabilidade, através de solicitação da Associação dos 

Aposentados da Caixa. 

     Após visita à residência feita assistente social da Coordenação 

AM, Marnizia Dias, foi constatada a real necessidade do ato, 

dando seguimento, portanto à referente ação. Através desta 

parceria, composta por campanhas da AEA e doações feitas pela 

ONG, pôde-se dar início à construção de uma nova casa.   

 

Coordenação AM Participa De Ação Emergencial Com A APCEF 

A Moradia e Cidadania/AM, no último sábado, dia 

16 de fevereiro de 2019, corroborou com a APCEF 

em uma ação emergencial, entregando 32 cestas 

básicas para as vítimas do incêndio do Educandos. 

As cestas foram arrecadadas por uma iniciativa da 

Diretoria de Esporte. 

      

Moradia E Cidadania/RJ Arrecada Mantimentos Para Lar De 

Idosos Socorrinho 

A Moradia e Cidadania/RJ, durante o mês de 

janeiro de 2019, realizou a arrecadação de diversos 

mantimentos, com a finalidade de sanar algumas das 

necessidades básicas dos idosos pertencentes ao Lar 

de Idosos Socorrinho, ligado à Santa Casa da 

Misericórdia. A iniciativa contou com a colaboração da 

Caixa Cultural, localizada na Almirante Barroso, no 

tangente à concessão de uso do espaço utilizado. A 



48 
 

ação, além de seu caráter humanitário, possibilitou, ainda, a divulgação das atividades da ONG 

no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Acolhendo A Convite, 

Moradia E Cidadania/AM 

Participa De Lançamento 

Da Campanha 

“Aproximar Muda Tudo” 

     “Aproximar Muda Tudo” é uma 

iniciativa do Grupo Rede Amazônica 

que usa os canais de comunicação para 

pautas de responsabilidade social e o 

foco deste ano será o uso da 

plataforma para Android e IOS “Tô na 

Rede” para a divulgação de fotos de crianças e adolescentes desaparecidos, visando alcançar um 

maior número de pessoas e, assim, facilitar suas localizações. Tendo isto em vista, acolhendo a 

convite, a Moradia e Cidadania/AM fez parte do lançamento da Campanha 2019 do Projeto. 

     O lançamento contou com a presença da Titular da Delegacia especializada em Proteção a 

Criança e ao Adolescente Delegada, Dra. Joice Coelho; da Magistrada da Coordenadoria da 

Infância e Juventude (COIJ), Dra. Rebeca de Mendonça Lima; da representante do Grupo de 

Voluntários Amigos do Cacau Pereira, Sra. Vilma Lopes, da assistente social Marnizia Dias, 

representando a ONG Moradia e Cidadania; bem como de membros de outras instituições. 

     O objetivo dessa união de parcerias entre instituições é fazer com que a campanha sirva, 

também, como meio de apoio e divulgação das ações que já são realizadas em prol da proteção 

da criança e do adolescente, unindo forças para atuar nos bairros, comunidades e escolas da 

região. 

 

Moradia E Cidadania/PR É A 

Entidade Indicada Para A Guarda 

Dos Materiais Da Política Pública 

De Economia Solidária 

A Moradia e Cidadania/PR foi a entidade 

indicada para a guarda dos materiais didáticos e 
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documentos da Política Pública de Economia Solidária, anteriormente desenvolvida pelo Setor do 

Ministério do Trabalho, no Paraná . Devido à definição do atual governo federal e com a extinção 

do TEM/TB, foram fechadas todas as seções que atendiam à política e aos trabalhadores da 

Ecosol nos estados. Assim, em reconhecimento à atuação de longa data da ONG em prol da 

Economia Solidária no Paraná, a representante do MTE fez a entrega oficial dos materiais à 

Coordenação PR. 

 

Moradia E Cidadania/AM Participa De Ação Solidária A Senhor 

Vítima De Dois AVCs 

     A Moradia e Cidadania/AM, dia 31 de 

janeiro de 2019, realizou a doação de uma 

cadeira de rodas, uma cesta básica e uma 

bolsa de colostomia ao Sr. Seixas dos 

Santos, um morador do Bairro Colônia 

Antônio Aleixo que passou por dois AVCs. 

A família do idoso procurou a ONG 

buscando auxílio na aquisição da cadeira 

de rodas, tendo em vista que o idoso se 

encontra impossibilitado de andar. 

     A Assistente Social da Coordenação AM 

realizou uma visita e constatou não só a 

necessidade de cadeira, mas, também, da bolsa de colostomia, que está em falta nos hospitais de 

Manaus. No momento da entrega, a filha do Sr. Seixas se emocionou. 

     A Moradia e Cidadania/AM Agradece à Rede de Amigos, ao Grupo Mãos que Ajudam, à ONG 

Barriga Cheia e, especialmente, à Sra. Vilma Lopes que, de conhecimento da necessidade, 

imediatamente realizou as articulações necessárias para viabilizar a doação. 

 

Moradia E Cidadania/AM 

Participa Da Abertura Do Grupo 

De Idosos Sempre Amigos De 

2019! 

A Moradia e Cidadania/AM participou da abertura 

das atividades de 2019 do Grupo de Idosos Sempre 
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Amigos, apoiado pela ONG. Durante a iniciativa, houve uma atividade interativa, na qual os 

idosos se reuniram em equipes e, de porte de pedaços de tecido, puderam usar a criatividade e 

criar diversos itens, tais como turbantes, calcinhas, saias, vestidos e toalhas de banho.  

     A brincadeira teve como intuito possibilitar comunicação entre os idosos, reconhecendo a 

necessidade que um tem do outro e a otimização que o pensamento em conjunto traz. Além disso, 

eles puderam também resgatar e partilhar entre si suas memórias da infância, juventude e de 

seus familiares. 

     O dia foi encerrado com uma breve atividade física e um apetitoso lanche comunitário. A 

imagem que fica é a de um grupo unido, fortalecido, com elevada autoestima e muito afetuosos, 

apesar de todas as dificuldades que já enfrentaram na vida. 

 

Coordenação SP Comparece À Inauguração Do Centro De 

Referência De Promoção Da Igualdade Racial 

A Moradia e Cidadania/SP, com intuito de 

prestigiar e estabelecer parcerias, compareceu, dia 01 

de março de 2019, na inauguração da Associação 

Beneficente “Braços Abertos Fortes”, no Jaçanã, em 

São Paulo/SP. A associação, criada em parceria com a 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 

oferece oficinas de Capoeira, Danças Afro, Artesanato 

e Tranças, além de fornecer atendimento 

especializado jurídico, pedagógico e social. 

     O evento ocorreu no Parque Edu Chaves situado na 

Rua Francisco Ferreira de Carvalho, e contou com a participação do Prefeito Mário Covas, de 

membros da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, além de outros parceiros da 

região.  

 

Coordenação SP Promove Bate Papo Sobre Atual Situação 

Feminina Com Moradoras Da Vila Joaniza 

A Moradia e Cidadania/SP promoveu 

na última terça-feira, dia 12 de março de 

2019, um bate papo com as moradoras da 

Vila Joaniza acerca da atual situação 

feminina no Brasil. A iniciativa, sediada no 
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Espaço CDH APCEF/SP, beneficiou, ao todo, 60 pessoas e teve como principal intuito provocar a 

reflexão individual sobre a participação da mulher historicamente, auto estima e 

empreendedorismo feminino. 

     O momento foi composto por uma conversa animada e participativa, com a presença da 

Superintendente da Apcef, Sra. Vanice Rodrigues, e da cantora Graça Cunha, abordando histórias 

pessoais, lutas, superações e, especialmente, a importância da união feminina e da igualdade 

entre homens e mulheres. A equipe Moradia e Cidadania/SP foi responsável pela organização, 

convite e execução da atividade. 

 

Moradia E Cidadania/SP Promove Manhã Comemorativa No Dia 

Internacional Da Mulher 

A Moradia e Cidadania/SP realizou, dia 08 

de março de 2019, uma “Manhã para Mulheres”, 

no Espaço CDH Novo Norte. A ONG foi responsável 

pela organização, convite e execução do evento. 

     Com principal intuito de provocar a reflexão 

sobre o papel da mulher ao longo da história, a 

autoestima e o empreendedorismo feminino, a 

iniciativa beneficiou o total de 30 moradoras do 

Jardim Guançã, as quais, ao fim, puderam sair 

motivadas e com a autoestima elevada! 

     O evento começou com uma sessão de alongamento ministrada pela profissional Giulia, 

seguido por um bate papo sobre empreendedorismo feminino com a associada Bete Lima e um 

farto café da manhã. 

Projeto Espaço Crescer Apoiado Pela ONG/PI Recebe 

Colaboração De Estudantes De Arquitetura 

A coordenadora do curso de arquitetura 

do Centro Universitário Uninovafapi, professora 

Pamela, promoveu, com o grupo de calouros e 

veteranos, o “trote solidário”. O local escolhido 

par a iniciativa foi o Projeto Espaço Crescer, o 

qual recebe apoio e parceria da Moradia e 

Cidadania/PI. 
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     Os alunos passaram os dias 08 e 09 de março de 2019 na sede do projeto, pintando, realizando 

reparos e revitalizando os cômodos. A ação solidária trouxe maior conforto ao ambiente e 

melhorias na qualidade de atendimento às crianças. 

     A Coordenadora do Espaço Crescer, Fernanda Monteiro, e a ONG Moradia e Cidadania 

agradecem a todos os colaboradores que tornam possível a realização do projeto, bem como  ao 

grupo de jovens que iniciaram seu caminho profissional já pensando no cuidado com o próximo. 

 

Com Doação De Bombons, Moradia E Cidadania/SP Alegra A 

Páscoa Das Crianças Do Projeto Criança Feliz E Saica 

A Moradia e Cidadania/SP, durante 

os dias 19 a 22 de abril de 2019, apoiou a 

Ação Páscoa Solidária 2019 com intuito de 

mobilizar os empregados da Caixa, 

associados ou não à ONG, e parceiros para 

arrecadação de bombons, visando beneficiar 

as crianças assistidas pelos projetos da 

Coordenação SP. O resultado foi superior às 

expectativas, possibilitando o suporte, inclusive, a outras instituições. 

Entre as organizações beneficiadas estão o Projeto Criança Feliz, localizado na Zona Oeste de São 

Paulo, e a Instituição SAICA, situada no Jardim Consórcio, na Zona Sul. A primeira atende 

crianças com necessidades especiais através de uma rede de apoiadores, utilizando o 

espaço  cedido no CÉU Jaguaré para algumas de suas atividades; a segunda abriga crianças e 

adolescentes, das quais algumas participam das atividades promovidas pela Moradia e 

Cidadania/SP no CDH APCEF.   

     Os bombons arrecadados foram doados às organizações, que montaram kits para presentear os 

assistidos. No Projeto Criança Feliz, foi realizada, no dia 19 de abril de 2019, uma roda de 

conversa com crianças e seus responsáveis. Já no Instituto SAICA, a entrega foi realizada para a 

coordenação, pois não há liberação de fotos das crianças acolhidas. 

     A ação contou com o apoio dos associados à ONG através das doações e a participação da 

Moradia e Cidadania/SP na divulgação, arrecadação e distribuição aos parceiros inscritos. Ao todo, 

foram beneficiadas cerca de 70 pessoas com a iniciativa 

     A Coordenação SP agradece a todos que fazem parte dessa grande corrente do bem, 

propiciando momentos como esse. 
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Coordenação AM Colabora Com A Páscoa Das 200 Crianças Do 

Assentamento Da Fé 

A coordenação Amazonas realizou no dia 19 

de abril de 2019 um lanche em comemoração à 

Páscoa para as 200 crianças do Assentamento da Fé. 

A atividade foi efetuada pelos coordenadores e pelos 

pais do assentamento, entre eles, algumas das mães 

se reuniram para contribuir com a programação e 

preparar os bolos.  Ao fim, houve um sorteio de 

caixas de chocolate e a distribuição de sacolinhas de 

bombons! 

 

Coordenação AM Promove Confraternização Pascal Em 

Parceria Com O CSELA E Aleimar 

A Moradia e Cidadania/AM, em parceria 

com o CSELA e Aleimar, realizam, no Bairro 

Colônia Antônio Aleixo, uma confraternização 

em alusão à Páscoa. As 540 crianças do Projeto 

ECAE, juntamente aos idosos, participaram de 

um grande momento de reflexão e partilha. 

     A comemoração teve início com um culto 

ecumênico, realizado em ambos os turnos, seguido por um momento de interação entre as 

crianças e os idosos, regado por um farto lanche e pela distribuição dos ovos de chocolate 

produzidos pelos monitores do projeto ECAE no Projeto de Geração de Renda. 

     Para a Coordenadora do Projeto, Sra. Neusa Soares: “o mais importante de tudo é ver que as 

crianças entenderam o verdadeiro sentido da Páscoa, pois receberam os ovos com um lindo 

sorriso no rosto, e guardaram os mesmos para compartilhar com os familiares”, pontua. 

 

 

Coordenação PI Informa: Atendimento Gratuito De Prevenção 

Ao Glaucoma Neste Sábado! 

     Neste Sábado dia 13/04/2019, a CLÍNICA TÉRCIO REZENDE em parceria com a ONG Moradia 

Cidadania PI e o Projeto TALITA CUME (Irmã Josuíla), realizará exames GRATUITOS de prevenção 
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ao GLAUCOMA. 

➡ Local: Pia Sociedade Servas de Maria Rainha dos Corações (Rua Araputanga, 6231- Santa Maria 

da Codipe III Zona Norte Teresina PI. 

➡ Horário: 8h às 12h            

Participem, a prevenção é o melhor remédio. O GLAUCOMA pode levar à Cegueira. Fique de 

olho!  

Ressaltamos que nesta mesma ação, também acontecerá:  

➡ Roda de conversa sobre Direitos de Família, com defensora  pública Dra. Patricia Monte; 

➡ Oficina sobre Prevenção às Drogas e seus malefícios, em parceria com o Rotary Clube Teresina 

Sul, com Major da PM/PI. 

 

Coordenação PI Participa De Manhã Comemorativa Com As 

Mulheres Do Centro De Apoio À Criança E Ao Adolescente 

A Moradia e Cidadania/PI, no dia 16 de março de 

2019, participou da manhã comemorativa em homenagem às 

mulheres do Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente – 

CACA. 

     A ocasião, composta por uma roda de conversa seguida 

por café da manhã, teve como principal objetivo possibilitar, 

através da partilha de depoimentos, evidenciar as trajetórias individuais das presentes mulheres, 

bem como suas respectivas batalhas na conquista de seus próprios espaços. Foi um momento para 

suscitar temas como família, educação, vida profissional e, especialmente, as transformações 

que lhe foram necessárias para alcançar o status que buscavam. 

     Estiveram presentes na ação, ainda, o ex-coordenador da ONG/PI, Sr. Jamilton Pacheco, e sua 

esposa, a Sra. Iara Xavier.  

 

Coordenação PI Propõe Manhã De Homenagem Às Mulheres Do 

Grupo De Mães Gaivotas 

Na manhã de sábado, dia 23 de março 

de 2019, a Coordenação PI realizou uma 

homenagem às mulheres do Grupo de Mães 

Gaivotas que Voam Longe. A ação foi realizada 

em parceria com o próprio Grupo de Mães 
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Gaivotas, o Rotary Club de Teresina Sul e a ONG Moradia e Cidadania dos Funcionários da CAIXA. 

     A condução e as palestras foram disponibilizadas pela coaching Antonella e pela Major Elizete 

que, de forma lúdica e descontraída, sensibilizaram e empolgaram as mulheres do grupo, 

motivando-as a participaram ativamente da ação. 

     A ocasião contou, ainda, com o apoio da Clínica Tércio Rezende, que forneceu aos presentes, 

de maneira gratuita, o exame de aferição da pressão ocular, de modo a prevenir o Glaucoma. A 

ação foi finalizada com um farto café da manhã. 

 

Coordenação PI Realiza Série De Ações Solidárias À Senhora 

Vítima De Glaucoma 

A Moradia e Cidadania/PI realizou, 

no dia 13 de março de 2019, uma visita à Sra. 

Maria Francisca de Araújo, residente no 

Bairro Ilhotas, em Teresina/PI. O objetivo da 

visita foi possibilitar, através de parceria 

com a Clínica Tércio Rezende, uma consulta 

oftalmológica para tratamento e 

avaliação de Glaucoma, visto que, dentre as 

inúmeras necessidades apresentadas pela senhora de 59 anos, está a perda da visão. 

     Na oportunidade, esteve presente também a vice-presidente da Associação de Mulheres de 

Ilhotas, Sra. Francisca, a qual convidou a Coordenação PI para conhecer a lavanderia comunitária 

da instituição, com intuito de dar a conhecer as conquistas e, especialmente, necessidades locais. 

A visita se estendeu a um terreno anexo, cujo maior desejo das associadas é transformá-lo em 

uma horta comunitária que possa gerar renda e trazer melhorias à qualidade de vida das famílias. 

     Já no dia 15 de março, sexta feira, a ONG/PI acompanhou a Sra. Maria Francisca à consulta 

oftalmológica na Clínica Tércio Rezende, onde foi confirmado o estágio bastante avançado de 

glaucoma. No dia 30, dando continuidade ao atendimento, a Sra. Maria Francisca foi 

acompanhada à realização dos exames complementares, a saber: mapeamento do campo 

visual, retinografia e refração. Neste mesmo dia, foi dada entrada em processo na Farmácia 

Popular, para que a senhora receba, pelo SUS, o colírio de uso obrigatório. 
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No Espírito Pascal Coordenação PI Recebe Doações Do 

Aldebaran Ville 

Uma iniciativa Solidária que possibilitará ajuda às 

mulheres grávidas atendidas pelos projetos apoiados pela 

ONG e que se encontram em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, que não têm acesso a itens essenciais e 

básicos para os primeiros cuidados com o bebê (nascer com 

dignidade).  

A Moradia e Cidadania/PI agradece à administração e 

aos moradores do Aldebaran Ville pela nobre iniciativa da campanha de arrecadação de doações 

de materiais para enxovais que serão distribuídos para quatro mães em situação de 

vulnerabilidade moradoras da Vila Ferroviária, em Teresina/PI. 

 

ONG/PE É Selecionada Em Edital Da Procuradoria Da República 

E Passa A Receber Materiais Para Projeto Agente Ambiental 

     A ONG Moradia e Cidadania foi a entidade 

selecionada pelo edital público nº2 realizado 

pelo Ministério Público – Procuradoria da 

República de Pernambuco, o qual consta a 

liberação de materiais recicláveis (papéis, 

vidros, latas de alumínio, resíduos eletrônicos, 

aparelhos de telefonia móvel e instrumentos de 

escrita) para o Projeto Agente Ambiental, 

desenvolvido pela ONG Moradia e Cidadania/PE. 

A iniciativa consiste num processo de reciclagem que gera renda para os projetos sociais da ONG 

desenvolvidos em Pernambuco. 

     Na sexta-feira do dia 12 de abril de 2019, a Coordenadora Estadual e a Gerente de 

Administração e Finanças da Moradia e Cidadania/PE, Selda Cabral e Rafaela Batista, reuniram-se 

aos integrantes da Comissão de Gestão Sociambiental – ECOTIME para assinar o termo de parceria 

entre as instituições e ajustar a logística da retirada dos resíduos. 

 



57 
 

 

Em Suporte À Ação Solidária, Moradia E Cidadania/SP Ajuda A 

Transformar A Páscoa De 858 Crianças 

     A Moradia e Cidadania/SP, durante os dias 20 e 

21 de abril de 2019, apoiou a Ação Páscoa 

Solidária 2019 com intuito de mobilizar os 

empregados da Caixa, associados ou não à ONG, e 

parceiros para arrecadação de bombons, visando 

beneficiar as crianças assistidas pelos projetos da 

Coordenação SP. O resultado foi superior às 

expectativas, possibilitando o suporte, inclusive, 

a outras instituições. 

     Amparada pelos colaboradores Camila, Fábio, 

Gabriel, Fernando, Fernando, Dirá e a equipe da 

Moradia e Cidadania/SP, a iniciativa contou com a organização da  Associação A.A. Unidos do 

Cavaco, originada por um time de futebol na Vila Maria, zona norte de SP, em 1999, nas figuras 

de Beto, França, Paulo, Dinho e  Anderson. Atuante até os dias atuais, mobiliza recursos para 

atividades nas comunidades próximas, tais como feijoada aos sábados, festividades de Páscoa, 

Natal, entre outras. 

     Em suma, a ação arrecadou o total de 623 ovos de páscoa e 235 saquinhos de bombons, 

beneficiando 858 crianças, distribuídas entre as comunidades “Terra Prometida Zona Leste”, 

“Favela do Aquarela”, “Favela da Mimosa”, “Favela do Violão”, “Rua da cavalgada”, “Favela 

Risca Faca” e “Invasão Parque Novo Mundo”. 

 

Coordenação SP: Páscoa Solidária Traz Alegria A Centenas De 

Crianças! 

A Moradia e Cidadania/SP realizou, durante 

os dias 13 a 21 de abril de 2019, a Ação 

Páscoa Solidária, com intuito de mobilizar 

os empregados da Caixa, vinculados ou não 

à ONG, associados da APCEF, da APEA e 

parceiros para arrecadação de bombons, 

visando beneficiar as crianças assistidas 
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pelos projetos da Coordenação SP. O resultado foi superior às expectativas, possibilitando 

estender o suporte a outras instituições. 

    Entre as organizações beneficiadas estão os CDHs APCEF, Novo Norte e São Mateus, bem como 

o o Projeto Criança Feliz, na Zona Oeste de São Paulo, a Instituição SAICA, situada no Jardim 

Consórcio, o A.A. Unidos do Cavaco, além de outras comunidades locais. 

    Além da Moradia e Cidadania/SP, responsável divulgação, arrecadação e distribuição das 

doações, participaram da iniciativa os SRs Santana, Penha, Pinheiros e Santo Amaro; o CEEMP, a 

GILOG, CFCVS, GIGAD, CEHOP, a APEA, APCEF, o Cartório de São Mateus, a Turma do Tênis, bem 

como os aposentados da Caixa.   

    O resultado foi espetacular: 10252 bombons e 03 ovos de páscoa recebidos de  empregados e 

parceiros, uma caixa de ovos de páscoa pequenos doada para o CDH APCEF, 200 saquinhos de 

doces doados pela equipe do Cartório de São Mateus e depósitos somando a quantia de 

R$1.645,00, beneficiando, ao todo, 1688 pessoas. 

 

 

Parcerias Que Transformam Vidas Coordenação PI e Clínica 

Tércio Rezende 

A Moradia e Cidadania/PI realizou na 

manhã do último sábado, dia 13 de abril de 

2019, em parceria com a Clínica Tércio 

Rezende, uma ação de prevenção ao glaucoma 

no Projeto Talita Cume (Santa Maria da 

Codipe). 

     A iniciativa contou com 35 atendimentos 

totalmente gratuitos, seguidos por uma roda de conversa com cunho informativo ministrada pela 

Defensora Pública, Dra. Patrícia Monte. O tema debatido foram os direitos da família, envolvendo 

pontos como as relações familiares, as obrigações e os direitos decorrentes destas.  
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Coordenação GO Entrega Cobertores Da Campanha Do 

Agasalho 2019 

     A equipe da Moradia e 

Cidadania/GO realizou, dia 17 de abril 

de 2019, a entrega dos cobertores 

adquiridos por meio da Campanha do 

Agasalho 2019. A entrega foi feita 

durante evento “Ponto de Controle 

dos Assistentes de Vendas” da Wiz 

Soluções (Caixa Seguradora), com mais de 40 pessoas presentes. 

     A oportunidade contou, ainda, com a presença de Thais Sales, Gerente Financeira da ONG, 

Adelaide Borges, Gerente de Vendas da Wiz, Marta Faustina, Gerente do JURIRGO – CAIXA, além 

de representantes das instituições beneficiadas. 

      Os cobertores arrecadados com a imprescindível ajuda dos associados e colegas da CAIXA 

contribuirão para que as famílias tenham maior conforto e segurança na época do frio; dando 

alento a quem já é tão castigado pelos problemas sociais e precisa de um olhar compreensivo. 

     Na ocasião, foram entregues 200 cobertores e agasalhos para quatro entidades parceiras que 

atendem famílias carentes e em situação de rua em Goiânia/GO: Centro Espírita Puro Amor 

(Setor Eldorado Oeste), Missão Tocando as Nações (Parque Amazônia) – vinculada a comunidade 

evangélica, Posto de Assistência Espírita Humberto de Campos (Conjunto Madre Germana II) e 

Paróquia Santo Antônio (Pedro Ludovico) – vinculada a comunidade católica. 

 

Coordenação AM: Seguindo A Tradição, Grupo Sempre Amigos 

Elege A Rainha Rosa De Maio 

     Como de costume, anualmente próximo ao dia das mães, o Grupo Sempre Amigos, composto 

por membros da terceira idade, realiza o desfile para eleger a Rainha Rosa de Maio. O concurso é 

realizado através de um desfile, cuja principal regra é a utilização do tecido de TNT para 

fabricação da indumentária. 

     A Rainha é eleita pela comissão de jurados, escolhidos pela coordenação do evento, e pela 

torcida do público. Na ocasião, todas ganham o prêmio pela participação, embora a Rainha seja 

apenas uma, a qual ficará com a posse do título até o ano seguinte. Após a divertida atividade, os 

participantes desfrutam de almoço comemorativo ao Dia das Mães. 
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     A ação, sediada no Bairro Colônia Antônio Aleixo, em Manaus/AM, tem por objetivo 

proporcionar às senhoras um momento descontraído de interação, alegria e bem-estar entre elas 

e seus familiares. Além da ONG/AM, participaram da cerimônia o CSELA, o ECAE, o CEMEAPI e a 

Semed e compareceram, ao todo, cerca de 200 pessoas. 

Coordenação GO Marca Presença No Tradicional Santo Antônio 

Da APCEF/GO 

     Há vários anos, acontece a tradicional 

festa junina “Santo Antônio da APCEF/GO, 

onde colegas da Caixa Econômica Federal, 

juntamente aos seus familiares, se encontram 

para festejar e prestigiar esta solenidade 

marcante em nossa cultura. 

     Além das comidas típicas regadas ao 

tradicional forró, houve a comercialização de artesanatos por entidades sem fins lucrativos, 

visando, com a arrecadação, beneficiar centenas de pessoas em situação de fragilidade 

econômica e risco social. 

     Na ocasião, a ONG Moradia e Cidadania/GO participou com a venda de chapéus de lona, 

confeccionados utilizando malotes usados doados pela CAIXA, portas-crachá femininos, bem como 

artesanatos confeccionados com materiais recicláveis por colegas voluntárias aposentadas do 

projeto “Quinta do Artesanato”, que acontece em na ONG às quintas-feiras.  A renda obtida será 

destinada financiará os projetos sociais apoiados pela Moradia e Cidadania/GO.  

 

Coordenação GO Promove Doação De Cobertores Arrecadas 

Através Da Campanha Do Agasalho 2019 

No sábado, dia 25 de maio de 2019, a 

Moradia e Cidadania/GO, representada por seu 

Coordenador Regional, João Batista Cascalho da 

Silva, realizou a entrega de 50 cobertores de 

solteiro ao Projeto Lapidando Tesouros, 

realizado em parceria com a Associação 

Esperança e a Missão Tocando as Nações, 

vinculada à Comunidade Evangélica de Goiânia/GO. As doações foram adquiridas por meio da 

Campanha do Agasalho de 2019. 
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     Criado em 2011, o Centro de Resgate – Lapidando Tesouros e Recuperando Vidas – Aparecida 

de Goiânia/GO é uma organização sem fins lucrativos que atua na recuperação de dependentes 

químicos, visando seu bem-estar e reintegração social. Mantido por colaboradores, o Centro 

atende atualmente 118 internos, oferecendo, durante nove meses, hospedagem, alimentação, 

oficinas de aprendizado, terapias, roupas e suporte espiritual. No projeto, é realizada, além da 

desintoxicação, a capacitação profissional, através de cursos e oficinas em diversas áreas, 

gerando recursos para a manutenção da casa e para os atendidos em recuperação. 

     Além de proporcionar conscientização e disciplina, com a possibilidade de recuperação total e 

o retorno do convívio social, o recuperando poderá, também, através das atividades oferecidas, 

ter uma profissão após o processo e saída da casa. Nessa perspectiva, a Moradia e Cidadania/GO 

está articulando uma parceria com a entidade responsável pelo Projeto Lapidando Tesouros, a 

fim de promover cursos de qualificação aos que ali residem. 

     Também foram entregues pelo Centro Espírita Puro Amor, entidade parceira da Moradia e 

Cidadania, 60 unidades de cobertores para as famílias carentes cadastradas e para pessoas em 

situação de rua de Goiânia/GO. 

Coordenação SP Faz Divulgação Especial Da ONG E Marca 

Presença Na Festa Junina Da APCEF! 

     No ano de 2019, a participação da Moradia e Cidadania/SP na festa junina da APCEF SP foi 

diferente: a entrada do local foi enfeitada com artesanatos confeccionados na ONG; os presentes 

receberam, nas mesas, a divulgação do boletim bimestral; quatro das apresentações 

coreográficas foi promovida pela Coordenação, bem como a gestão da barraca de doces, onde 

foram divulgadas, também, as lembrançinhas de aniversário que podem ser encomendadas. 

     A ação ocorreu dia 01 de junho de 2019, às 17 horas, na APCEF/SP, e contou, além da Moradia 

e Cidadania, com a participação da própria APCEF, juntamente a seus associados. A Coordenação 

SP parabeniza, enfim, toda a equipe da APCEF/SP pela organização e à equipe da ONG pelo 

trabalho realizado! 

 

Coordenação PI Participa Do Plantio De 118 Mudas Promovido 

Pelo Margens Sustentáveis 

Na manhã do dia 30 de maio de 2019, ocorreu, 

articulado pelo Projeto Margens Sustentáveis, o plantio de 

118 novas mudas. O evento foi parte das ações do projeto 

“Químicos do Brasil”, em comemoração aos 150 anos da 

Tabela Periódica, e ocorreu em parceria com a Prefeitura 
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de Teresina (SEMAM), a Coordenação PI da Moradia e Cidadania e do Condomínio Aldebaran Ville. 

 

Coordenação PI Abre Novos Horizontes De Parcerias Para O 

Grupo De Mães Gaivotas 

     A Presidente do Grupo de Mães Gaivotas 

compareceu à Moradia e Cidadania/PI em 

busca de orientações acerca da inscrição do 

projeto no que tange o recebimento de apoio 

por parte do  SEIPS – Sistema Estadual de 

Incentivo à Inclusão e Promoção Social. 

     Além das devidas instruções, ONG/PI 

articulou, ainda, o contato e visita da 

Presidente do Grupo de Mães, Sra. Luciene 

Priscilla, à FADEX – Fundação Cultural e de 

fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e 

Inovação, com o intuito de firmar parceria 

para que a instituição desenvolva uma avaliação e pesquisa na qualidade da água do poço 

consumida pela comunidade Árvores Verdes. 

     A Coordenação PI promoveu, ainda, à Luciene, uma reunião com outro parceiro importante: Sr. 

Felipe Mapurunga, da Empresa Vetor. O encontro teve como foco possibilitar, através de 

estabelecimento de parceria, a instalação de placas solares nos dois poços que distribuem água 

para a comunidade do Povoado Árvores Verdes. 

     O objetivo da ONG Moradia e Cidadania com tais ações é, ao fim, potencializar o projeto e 

abrir novos horizontes de parcerias para a melhoria da qualidade de vida da comunidade assistida. 

 

 

Coordenação PE: Representante Da CICOB/RE, Paula Siqueira, 

É A Rainha Do Milho 2019 

     A candidata da CICOB/RE, Paula de Siqueira, é 

a nova Rainha do Milho. Com a arrecadação de 

R$ 2.020,01, ela conquistou a coroa e o prêmio 

patrocinado pelo Sindicato dos Bancários de 
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Pernambuco: o smartphone Moto G7 Plus, da Motorola. 

     Por uma diferença de R$ 30,00, a Rainha Paula de Siqueira conseguiu ficar à frente da 

princesa (2ª colocada) Bruna Saldanha, representante da Ag. CDU, que arrecadou o montante de 

R$ 1.990. Completando o pódio, ficou Roseane de Souza, da Ag. Cais do Apolo, com a 

arrecadação de R$ 1.772,79.  A candidata vencedora no quesito simpatia foi Fernanda Miranda, 

da Ag. Av. Guararapes. 

     O concurso solidário conseguiu levantar um total de R$ 8.099,80, que será destinado, 

prioritariamente, à confecção dos uniformes do Projeto Aprendendo a Vencer, da Ilha do Maruim, 

Olinda/PE. O projeto consiste numa oficina musical, realizada aos sábados, onde 22 crianças, em 

situação de vulnerabilidade social, aprendem a tocar flautas-doce. 

     Com a contribuição dos associados, a Coordenação PE presta, desde o ano passado, apoio 

contínuo à manutenção do projeto, através da compra de lanches, aquisição de instrumentos, 

entre outros. 

     Todas as participantes ganharam prêmios, os quais foram entregues por Selda Cabral, 

Coordenadora da Moradia e Cidadania/PE; Sérgio Takemoto, Coordenador da ONG/SP; Paulo 

Moretti, Presidente da APCEF-PE; Simone Benevides; Superintendente da Caixa – Recife; bem 

como pelas representantes do Sindicato dos Bancários: a Presidente Suzineide Rodrigues e a 

Tesoureira Terezinha Santiago. 

 

Coordenação PE Divulga: Bazar Solidário 2019! 
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Projetos Da Moradia E Cidadania/AM São Novamente 

Beneficiados Com Doação De Frutas 

     Mais uma vez, a Moradia e Cidadania/AM foi presenteada com uma doação de frutas pela 

empresa Sítio da Serra. E como uma alimentação adequada é de suma importância para a 

manutenção do bem-estar e da saúde, a doação foi repassada para alguns dos projetos atendidos 

pela Coordenação AM, contribuindo com a alimentação das crianças atendidas por eles. 

     Os projetos beneficiados pela iniciativa foram o ECAE e o Raja Jiu-Jitsu, atendendo o total de 

640 pessoas, entre crianças e idosos.  

     A Coordenação AM agradece encarecidamente à empresa Sítio da Serra pela contribuição e 

parceria, bem como ao CSELA. 

 

Coordenação SP Promove Tradicional Festa Junina Para Os 

Membros Do CDH São Mateus 

A Coordenação SP promoveu, no dia 15 de junho 

de 2019, a Festa Junina do Espaço São Mateus, com 

objetivo de valorizar a cultura brasileira e envolver 

as  pessoas da comunidade local nesta tradicional 

festividade. A comemoração ocorreu às 09 horas, no 

próprio São Mateus, situado na Rua Dr. Aurelinao da Silva, 

em São Paulo/SP. 

     Durante a oportunidade, as artesãs puderam praticar 

seu empreendedorismo e comercializar alguns de seus produtos, os profissionais de dança e 

capoeira demonstraram seu aprendizado semestral, alguns partilharam seus dotes culinários e 

criatividade, e outros testaram a sorte no bingo para captar recursos para as atividades. 

     A Moradia e Cidadania ficou responsável pela estruturação, organização e acompanhamento 

da festa que recebeu cerca de 150 presentes, entre eles, os participantes das oficinas. A 

Coordenação SP parabeniza, enfim, a todos os envolvidos, especialmente às Sras. Sandra e 

Fabíola e ao Sr. Oscar, bem como à equipe da ONG em São Mateus por todo o apoio envolvido. 

 

Coordenação DF Participa Como Voluntária No “Arraiá” Do Lar 

De São José. Confira! 



65 
 

No dia 23 de Julho de 2019, a Coordenação DF da 

ONG Moradia e Cidadania participou como voluntária no 

“Arraiá” do Lar de São José, a convite do TGS Solidário. A 

instituição criada por Aricleia Lopes dos Reis, em conjunto 

com grupo de Casais com Cristo da Paróquia São José de 

Taguatinga, acolhe, em período integral, crianças e 

adolescentes, entre 0 e 18 anos incompletos, 

encaminhados pela Vara da Infância e Juventude – DF. 

     A instituição organizou uma festa junina para as 70 

crianças do Lar central e os demais lares apoio e, 

juntamente, com o TGS Solidário, abriu 10 vagas para 

voluntários e voluntárias que desejem auxiliar na 

organização, tais como com o preparo dos alimentos, trabalho nas barraquinhas e a organização 

do local após o evento. 

 

Moradia E Cidadania/AM Participa Do 4º Amigos Ribeirinhos, 

Iniciativa Do Projeto Entre Amigos 

O Projeto Entre Amigos, apoiado 

pela Coordenação AM, realizou, dias 13 e 

14 de julho de 2019, a 4ª edição dos 

Amigos Ribeirinhos. Com intuito de 

abranger um número de locais cada vez 

maior, desta vez, a ação alcançou a 

comunidade de Bom Sucesso. A iniciativa 

contou, ainda, com o apoio do Rompendo 

Mais Fronteiras, Movimento Biomédicos 

Unidos do Amazonas e do Projeto Barbers Manaus. 

     Em uma viagem de barco com duração de 9 horas, a equipe levou consigo, além dos 60 

voluntários, cerca de 3 toneladas de suprimentos, entre eles: 100 cestas básicas, cerca de 10.000 

peças de roupas e calçados, além de atendimentos básicos de saúde e exames rápidos (tais como 

IMC, medição da pressão arterial, glicemia, testes de gravidez, EAS e EPF), cortes de cabelo 

gratuitos, distribuição de kits odontológicos, além de entretenimento para as crianças. 

     A Coordenação AM agradece a todos os seus voluntários que participaram da ação, 

especialmente à associada Tânia Correia, bem como ao Grupo entre Amigos, pela oportunidade 

de participar em mais uma Ação Ribeirinho. 
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Coordenação AM Divulga Projetos Na Festa Junina Da 

APCEF/AM 

A Moradia e Cidadania/AM participou, dia 

29 de junho de 2019, da Festa Junina da 

APCEF/AM. Na oportunidade, além de contribuir 

com a coordenação do evento, a ONG/AM 

conduziu uma das barraquinhas, visando 

apresentar seus principais projetos de geração de 

trabalho e renda. 

     Este ano, o arraial teve diversas novidades, 

entre elas a escolha do “Rei e Rainha APCEF 2019”. O evento foi marcado, ainda, por danças e 

comidas típicas, além de uma apresentação ao vivo de forró. 

     A festa contou foi prestigiada com a participação das unidades Aleixo, Shopping São José, 

CICOB/BE, PAB TRT e Justiça Federal, bem como da Sra. Juliana, representante da FENAE no 

Estado de Amazonas. Ademais, a festividade recebeu, também, o suporte dos parceiros AEA/AM, 

Festiva Cerimonial, Escola de Idiomas Skill, Darc/Scariot Bar e Restaurante. 

 

 

Moradia E Cidadania/MT Comemora Seu Arraiá Juntamente À 

RELOG-CB 

A Moradia e Cidadania/MT, em 

parceria com a Caixa Econômica 

Federal/RELOG-CB, realizou, no dia 28 

de junho de 2019, no auditório do 

Edifício Sede da Caixa, o Arraiá da 

ONG/MT/RELOG-CB. O evento contou 

com a presença dos empregados Caixa, 

aposentados, associados, bem como 

de seus familiares. 

     Foi um momento de confraternização e descontração, cujo momento de destaque foi a 

apresentação da quadrilha do Grupo de Dança do Projeto Borboleta Azul, composto pelas 

crianças assistidas pela Associação Espírita Joanna de Ângelis. 



67 
 

 

Coordenação DF Participa De Bate-Papo Com Instituições E 

Projetos Sociais Locais Do DF À Convite Do TGS Solidário 

Aproximadamente 30 instituições e 

projetos sociais compareceram, dia 02 de abril 

de 2019, no Auditório do Taguatinga Shopping, 

para a primeira roda de conversa e debate 

acerca do funcionamento da plataforma TGS 

Solidário, que já existe em outros estados e 

está chegando agora em Brasília/DF. A 

iniciativa visa, através de uma ferramenta 

digital, como uma plataforma de engajamento 

cívico, realizar a conexão entre pessoas e projetos sociais que desejam, juntos, causar impacto 

positivo na comunidade. 

     Esse primeiro momento foi conduzido por Yablans, mobilizador nacional do Transforma Brasil, 

que veio direto de Recife/PE para realizar essa mobilização com OSC’s do Distrito Federal. Na 

ocasião, ele apresentou algumas das ações realizadas através da plataforma em outros estados, 

as quais têm funcionado satisfatoriamente graças do engajamento das instituições e dos 

voluntários desejosos de fazer o bem. 

     Yblans citou como exemplo o caso de Brumadinho, no qual foi possível mobilizar mais de 100 

voluntários, que foram, por conta própria, auxiliar os familiares das vítimas da tragédia ocorrida 

há alguns meses. Foram apresentados, ainda, alguns trabalhos sociais já desenvolvidos pelo 

Taguatinga Shopping através de ações dos próprios empregados. 

     A plataforma cruza os dados de quem quer ajudar com os de quem precisa de ajuda. Pessoas 

físicas se cadastram registrando experiências, competências e em que áreas pretendem atuar e, 

da mesma forma, ONGs e projetos sociais criam um perfil no site, explicando sua atuação e quais 

as demandas de profissionais que necessitam. 

     O TGS Solidário é aberto a todos os moradores e visitantes de Brasília, de modo que, unidos, 

seja possível transformar o lugar onde vivem. Tendo isto em vista, a equipe da Moradia e 

Cidadania/DF não só está fazendo parte da plataforma, como está disponibilizando vagas para 

voluntários em suas ações e respectivas instituições apoiadas. Para saber mais sobre, acesse. 

     Para Lilian Carvalho, gerente da Moradia e Cidadania/DF, a iniciativa é uma nova forma de 

integração: “é muito importante participarmos de movimentos como este, que nos unem às 

demais instituições e projetos que têm os mesmos objetivos que os nossos”, pontua. 

https://tgssolidario.com.br/
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Gersânia Mendes, Assistente Social Da Coordenação PI, 

Participa Do Evento “Família LGBTI” 

     Na última sexta-feira, 28 de junho de 2019, a assistente social da Moradia e Cidadania/PI, 

Gersânia Mendes, participou das palestras do Evento “Família LGBTI e sua Proteção Jurídica 

na visão da Defensoria Pública”. O evento aconteceu no auditório da Casa de Núcleos, com o 

objetivo de prestar esclarecimentos sobre ações que podem ser ajuizadas, bem como sobre a 

evolução jurisprudencial no que concerne ao Direito das Famílias LGBTI no âmbito da 

Instituição. 

     Além do intuito inicial de aprimorar conhecimentos, a assistente social aproveitou o 

momento, ainda, para reafirmar a parceria no projeto “Direito de Família e Registro 

Público”, realizado com a Dra. Patrícia Monte (Diretora de Primeiro Atendimento da 

Defensoria); além da realização de atendimentos personalizados às pessoas em situação de 

rua e/ou com transtornos mentais. 

Catadora Volta A Ler Graças A Óculos Doado Pela ONG Moradia 

E Cidadania/PE 

A Sra. Laudineide Santos, catadora de 

recicláveis, teve uma surpresa desagradável. Ela 

reparou que não estava lendo como antes: de 

longe conseguia enxergar, de perto, não. Além 

disso, sentia muitas dores de cabeça e tontura 

por forçar demais a vista nas leituras. Os 

sintomas prejudicaram seu rendimento no 

trabalho, o que a fez ir ao oculista. Lá foi 

constatado um aumento do astigmatismo, 

sobretudo no olho esquerdo.  A oftalmologista 

lhe revelou que ela poderia perder a visão, caso 

continuasse utilizando os óculos que tinha desde 

2001. 

     Em busca de melhoras, Dona Neide, como é conhecida pelos mais próximos, foi à ONG Moradia 

e Cidadania, a qual já trabalhou em parceria diversas vezes em ações socioambientais, pedir 

socorro. Foi atendida, e no dia 26/06 recebeu o seu novo óculos, retomando assim a sua 

capacidade de leitura.  
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Coordenação SP Garante O Clima Junino Com Festa Do CDH 

Novo Norte 

A Coordenação SP, no dia 28 de junho de 2019, 

promoveu a Festa Junina do Espaço CDH Novo Norte, no Jardim 

Guança/SP. A iniciativa teve como principal intuito valorizar a 

cultura nordestina, bem como envolver as pessoas da 

comunidade nesta tradicional comemoração, apresentando o 

resultado dos trabalhos realizados através de coreografias com 

a temática “sertão junino”, da venda de itens confeccionados 

pelas artesãs capacitadas pela ONG e da divulgação das demais atividades. 

     Ao todo, foram exibidas oito coreografias, além de rodas de capoeira, judô, violão e a 

premiação de miss e mister junino, visando a captação de produtos para a festa.  Além das 

apresentações, barracas de doces típicos, tomba-lata, boca do palhaço e pescaria marcaram a 

noite, remetendo às tradicionais festas juninas. 

     A Moradia e Cidadania/SP ficou responsável pela estruturação, organização e 

acompanhamento da festividade, a qual prestigiaram os particpantes dos projetos, bem como 

vizinhos da comunidade. 

     A Coordenação SP agradece a todos os voluntários, vizinhos, à equipe da ONG, à Subprefeitura 

Regional Vila Maria e Vila Guilherme e a toda a comunidade que apreciou o evento. 

 

ONG Moradia E Cidadania/PI E O Empreendedorismo Social 

A Moradia e Cidadania/PI, através do voluntário Jamilton 

Pacheco, ex-coordenador da ONG, ministrou uma palestra 

sobre Empreendedorismo Social no dia 20 de agosto de 2019. 

A iniciativa ocorreu na reunião do Rotary Club de Teresina 

Fátima, oportunidade na qual foi formalizada a aproximação 

entre as instituições para realização de parcerias. 

     A primeira ação foi em prol da Rede Feminina de 

Combate ao Câncer – RFCC/PI, juntamente à Campanha 

McDia Feliz, na qual o Rotary doou 44 tickets para que 

crianças carentes da Zona Rural de Teresina pudessem ter a 

oportunidade de visitar um Shopping Center e, em seguida, 
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realizar um lanche no McDonald’s, auxiliando, assim, a viabilizar, também, o tratamento de 

crianças em situação oncológica. 

 

 

Moradia E Cidadania/PI Marca Presença Em Doação Ao Grupo 

De Mães Gaivotas 

Na manhã do dia 17 de agosto de 2019, 

sábado, a Coordenação PI realizou uma visita 

ao Grupo de Mães Gaivotas Que Voam Longe, 

situado no Povoado Árvores Verdes. O objetivo 

da ação foi acompanhar a Sra. Olivia, que se 

dispôs a levar doações de roupas, calçados, 

além de outros itens para famílias atendidas 

pelo Grupo. A iniciativa foi articulada pela 

vice-coordenadora da Moradia e Cidadania/PI, 

Solange Cordeiro, a qual também esteve presente na ocasião. 

Coordenação MG Divulga: I Seminário E Debate Público Sobre 

Os Objetivos De Desenvolvimento Solidário E Economia 

Solidária 

Ocorrerá no próximo dia 21 de agosto, 

às 08h30, o I Seminário e Debate Público 

sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Solidário e Economia Solidária, no Centro 

Universitário UNA, em Belo Horizonte/MG. 

 

 

 

 

 

Em Parceria Com Comunidade Zen Budista, Coordenação DF 

Arrecada Alimentos Em Palestra Da Monja Cohen Em Brasília 
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Através de parceria firmada 

com a Comunidade Zen Budista, 

situada em São Paulo/SP, a 

Coordenação DF participou, na 

última terça-feira, dia 14 de agosto 

de 2019, da palestra ministrada 

pela Monja Coen no Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, em 

Brasília/DF. A iniciativa teve como 

principal intuito receber os quilos 

de alimentos doados para a entrada no evento e repassá-los a instituições em situação de 

vulnerabilidade social. 

     Dos cerca de 1400kg de alimentos arrecadados, 500kg foram distribuídos ao Projeto 

Reciclando Sons; 400kg à Creche Nova Esperança; e mais 500kg a um grupo de refugiados 

venezuelanos, através de parceria com o Instituto JoMa, os quais foram repartidos a, 

aproximadamente, 250 pessoas. 

 

Projeto Da Coordenação PI É Beneficiado Pela Lei De Incentivo 

À Promoção Social 

A ONG Moradia e Cidadania/PI e 

outros  integrantes do Grupo de Trabalho Social 

(GT Social – PI), bem como representantes das 

Casas de Acolhimento para Idosos, idealizaram 

e  formataram a Lei de Incentivo à Promoção 

Social (para Entidades Sociais) via renúncia do 

ICMS, aprovada no âmbito do Estado do PI, a Lei 

6.951/2017 de 06 de fevereiro de 2017 – Art. 6º: 

As empresas contribuintes do ICMS que financiarem projetos aprovados, nos termos desta Lei, 

poderão compensar até 100% do valor comprovadamente aplicado no projeto com o ICMS a 

recolher. 

O objetivo desta iniciativa  é garantir incentivo financeiro para que as diversas instituições sociais 

possam se fortalecer, caminhar e desenvolver suas ações/atividades com mais qualidade de 

atenção aos beneficiados, com a ajuda (cooperação) dos recursos do Governo do Estado. 

Falando Nisso… 
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     Na manhã de quinta feira, 08 de agosto, o Grupo de Mães Gaivotas que Voam Longe (Povoado 

Árvores Verdes – Zona Rural de Teresina PI), apoiado/ assessorado e acompanhado pela ONG 

Moradia e Cidadania PI, após passar por todas as etapas da seleção de projetos inscritos junto ao 

SEIPS, e sendo aprovado, recebeu na SASC  (Secretaria Estadual de Assistência Social) a Carta de 

Crédito do SEIPS (Sistema Estadual de Incentivo à Inclusão e Promoção Social), lei 

que  beneficiará muitas instituições, dentre elas o GAIVOTAS, estamos muito felizes em ter 

possibilitado a participação e aprovação  do projeto “Estruturando voos altos”  que irá melhorar 

as acomodações e infraestrutura da sede do Grupo de Mães Gaivotas. 

     Essa é mais uma vitória de todo seguimento social, importante resultado da união de forças do 

bem, através de uma atuação da Sociedade Civil Organizada. 

 

Coordenação PE Comunica: Estão Prontos Os Fardamentos Dos 

Projetos Sociais Patrocinados Pelo Concurso Rei Ou Rainha Do 

Milho 2019 

Os 47 uniformes para apresentações 

externas dos projetos Músicos do Futuro (25) e 

Aprendendo a Vencer (22), patrocinados pelo 

concurso solidário “Rei ou Rainha do Milho 2019”, 

foram entregues, dia 31 de julho de 2019, à 

administração da ONG Moradia e 

Cidadania/PE.  Constam: camisas com as logos 

dos projetos e da ONG, saias, calças, sapatos e 

tiaras. As artesãs do Semeando Futuro, grupo 

praticante da Economia Solidária, aprimoraram as peças utilizando a máquina de bordar doada 

pelo TRT6, em parceria com a ONG/PE. A entrega dos uniformes aos projetos ocorrerá na 

próxima semana. 

     Os uniformes foram adquiridos com os recursos financeiros arrecadados pelo concurso 

solidário “Rei ou Rainha do Milho”, realizado na festa junina da APCEF/PE e apoiado pela SR 

Recife. O concurso consiste em uma disputa entre as unidades da Caixa para arrecadação de 

recursos a serem destinados aos projetos sociais da ONG/PE. A princípio, os recursos seriam 

destinados ao projeto Aprendendo a Vencer, da Ilha de Maruim, em Olinda/PE. Entretanto, graças 

ao bom resultado do concurso, também foi possível fornecer os uniformes do projeto Músicos do 

Futuro, da Macaxeira, em Recife/PE. 
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     A vencedora da edição 2019, Rainha do Milho Paula de Siqueira, representante da CICOB/RE, 

expressou seu sentimento em ter colaborado com os projetos da ONG: “A sensação é de alegria 

por ter contribuído com uma causa tão nobre, e de extrema gratidão pela oportunidade”, pontua. 

 

Moradia E Cidadania/DF É Entrevista No Programa Selfie Sports 

Da TVN Brasil 

No dia 26 de julho de 2019, o 

Gerente da Coordenação DF, Adalberto 

Caboclo, foi entrevistado no Programa Selfie 

Sports da TVN Brasil, com intuito de divulgar 

os projetos sociais apoiados pela 

Coordenação para captação de recursos e 

aquisição de convênios e parcerias para 

colaboração mútua. O programa, gravado às 

20 horas, na Sede da TVN Brasil, situada em Taguatinga/DF, foi assistido no Brasil e em mais de 

50 países, tendo notável audiência. 

 

 

Coordenação DF Participa De Ação Social Em Benefício À 

Comunidade Sol Nascente 

No dia 20 de julho de 2019, a Brasília Corridas 

promoveu a ação social “Treinão Solidário do Agasalho”, 

um treino de corrida com aproximadamente 6km de trilha. 

A iniciativa, que ocorreu às 07 horas, na Floresta Nacional 

de Brasília (Flona), situada em Taguatinga/DF, contou com 

a participação da Selfie Sports, Brasília Corridas, Rumo ao 

Pódio, Movimente Assessoria Esportiva, bem como do atleta 

Ronaldo da Costa, e teve como principal intuito arrecadar 

agasalhos para posterior distribuição na Comunidade de Sol 

Nascente. A Moradia e Cidadania/DF marcou presença no 

treino através da participação do gerente, Adalberto 

Caboclo, como voluntário. 

     Já no dia 25 de julho de 2019, a Selfie Sports promoveu a ação social em suporte à 

comunidade de Sol Nascente através da distribuição de sopa e dos agasalhos arrecadados. A 
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iniciativa ocorreu às 19 horas, no Centro Olímpico e Paraolímpico do P-norte, situado em 

Ceilândia/DF, e contou com a participação da Selfie Sports, Amigos do Roney, Insanos, Clube 

Brant, BSB Corridas, Rumo ao Pódio e da Moradia e Cidadania/DF, que, além de voluntária no ato, 

foi apresentada a representantes de projetos sociais locais para possíveis parcerias. A ação teve 

como principal intuito beneficiar os atletas paraolímpicos da comunidade, bem como as famílias 

da região em situação de vulnerabilidade. 

 

Moradia E Cidadania/CE, Em Ação Solidária, Arrecada Perucas 

Para O Hospital Do Câncer 

A Coordenação CE da ONG Moradia e Cidadania, no mês de 

julho de 2019, realizou uma solidária visando arrecada perucas para 

doar ao Hospital do Câncer.  A gerente da Moradia e Cidadania/CE, 

Sonia Olimpio, fez questão de prestigiar a oficina, servindo-se de 

modelo oficial para divulgação das perucas recebidas. 

 

 

Coordenação PI Repassa Segunda Remessa De Medicamentos À 

Fundação Maria Carvalho Santos 

A Moradia e Cidadania/PI realizou, 

dia 23 de setembro de 2019, a entrega da 

segunda remessa dos medicamentos 

coletados para a Fundação Maria Carvalho 

Santos, administradora da Farmácia da 

Maria, que realiza a doação dos remédios 

para a população em situação de maior 

vulnerabilidade social. 

 

Em Comemoração Aos 19 Anos Da ONG, Coordenação AM 

Realizará Ação Social Para Moradores Do Bairro Da Fé 

Em comemoração aos 19 

anos da ONG Moradia e Cidadania, a 

Moradia e Cidadania/AM realizou, 

dia 29 de setembro de 2019, no 
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campo de futebol da Comunidade da Fé, uma ação social com intuito de promover saúde, beleza, 

educação ambiental e recreação aos moradores do Bairro da Fé, situado no Complexo Colônia 

Antônio Aleixo. 

     Durante a oportunidade, foram disponibilizados diversos serviços, entre eles: exames 

laboratoriais, teste de gravidez, tipagem sanguínea, oficinas de compostagem e combate a 

incêndio, além de recreações para as crianças. 

     A iniciativa contou com a parceria do Greenpeace, Equipe de Biomédicos, Corpo de Bombeiros, 

Provect Barbers Manaus, Movimento de Mulheres, Amigos do Cacau Pirera, Entre Amigos, NL IPTV, 

Rompendo Mais Fronteiras, Associação de Moradores Amigos da Comunidade Bairro da Fé e 

APCEF/AM. 

 

Aldebaran Ville, Em Parceria Com A Coordenação PI, Repassa 

Doação De Medicamentos À Farmácia Da Maria 

A administração do Aldebaran Ville, em parceria com a 

Moradia e Cidadania/PI, realizou, dia 20 de setembro de 2019, a 

entrega da primeira remessa de medicamentos coletados junto aos 

moradores do condomínio e repassados para a Fundação Maria 

Carvalho Santos, que administra a Farmácia da Maria. A farmácia 

doa, com prescrição médica, remédios para a população em maior 

situação de vulnerabilidade social. 

 

Projetos Da Coordenação CE Recebem Visita Célebre De Alzira 

Braga. Confira! 

No mês de setembro de 2019, a Sra. 

Alzira Braga, ex-coordenadora estadual da 

Moradia e Cidadania/CE, visitou os projetos da 

coordenação e se encantou por eles. 

Atualmente moradora da cidade de Brasília/DF, 

se comprometeu mandar roupas sapatos para 

as crianças dos cursos balé através de malote. 

Antes de ir embora, ela ainda prestigiou os 

alunos do Curso de Cabeleireiro, fazendo uma 

escova. 
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ONG/PE Doa Cadeira De Rodas A Idoso Vítima De AVC E 

Colabora Com Sua Recuperação 

O senhor Severino José de 

Santana, de 84 anos, devido a um AVC 

que o deixou com sequelas, precisou ser 

internado durante dois meses no 

Hospital da Restauração. Esse período 

acamado provocou várias úlceras devido 

à pressão em seu corpo, o que lhe 

impossibilitou de andar. “Não tínhamos 

como trazer ele durante a tarde pra 

frente de casa e dar uma volta com ele 

pra rever os amigos da vizinhança”, disse sua filha Edilene Santana, que cuida, juntamente a uma 

vizinha, do Senhor Severino.  

     Através de uma solicitação da voluntária e associada à Moradia e Cidadania/PE Luziente Alves, 

que conhece a família Santana, a ONG teve acesso ao caso e pôde ajudar o Sr. Severino em sua 

recuperação, patrocinando uma cadeira de rodas. A doação foi entregue na última sexta-feira, 13 

de setembro. 

 

Coordenação PE: Venha Comemorar O Dia Do Idoso No 

Instituto Padre Venâncio Com A Brigada Da Alegria! 

A data de 1º de outubro, Dia 

do Idoso, marca o momento em o 

Estatuto do Idoso entrou em vigor e 

serve para reforçar a importância da 

proteção a esse público e também 

para reavaliarmos nossa atitude com 

relação aos idosos. 

     Por isso, para conscientizar e 

comemorar o Dia do Idoso, lhe 

convidamos a participar da Brigada 

da Alegria (grupo de voluntários da ONG Moradia e Cidadania/PE) no Instituto Padre Venâncio. O 

abrigo, localizado na Várzea, é administrado pela Santa Casa de Misericórdia desde 2011, e 

acolhe 55 idosas em situação de vulnerabilidade social, com ou sem vínculos familiares. O 

objetivo da visita é levar donativos, presentes e muita alegria. 
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Coordenação PI, Através Do Voluntário E Associado Jamilton 

Pacheco, Visita Obras Do Residencial Bem Me Quer I 

     A Moradia e Cidadania/PI, através do ex-

coordenador, voluntário e associado Jamilton 

Pacheco, acompanhou, na manhã do dia 09 de 

setembro, o Senador da República Elmano 

Ferrer em visita às obras do Residencial Bem Me 

Quer I, situado em Teresina/PI, onde estão 

sendo construídas 26 casas de 55m2 através da 

Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC). 

     Na oportunidade, o senador se comprometeu a fazer a gestão para a liberação dos recursos 

necessários para concluir, juntamente ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), as obras 

que beneficiarão famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e que possuem um 

membro em tratamento oncológico apoiado pela RFCC. 

     Durante a ocasião, ambos visitaram, ainda, as alas de tratamento infanto-juvenil do Hospital 

São Marcos. 

 

Coordenação PI Realiza Atendimento Solidário Em Parceria 

Generosa Da Pediatra Andrea Borges 

Na tarde de 07 de setembro de 2019, a 

Moradia e Cidadania/PI realizou um atendimento 

solidário em parceria com a pediatra Andrea Borges 

que, voluntariamente, se disponibilizou para 

consultar as crianças acompanhadas pelo Centro de 

Apoio à Criança e ao Adolescente – CACA. Ao todo, 

foram realizados 10 atendimentos. 

     A Dra. Andrea se dispôs, ainda, a atender, uma 

vez por mês, gratuitamente, as crianças dos projetos (in loco) apoiados pela coordenação.  

 

Coordenação PI Agradece Aos Empregados CAIXA E Rotary Club 

De Teresina Fátima Pela Parceria No Mc Dia Feliz 
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No dia 24 de agosto de 2019, as crianças 

atendidas pelos projetos apoiados pela Moradia e 

Cidadania/PI foram presenteadas com 138 tickets 

da Campanha McDia Feliz, uma ação realizada 

anualmente com a finalidade de corroborar com o 

tratamento de pacientes oncológicos.   

     Assim, neste ano, os funcionários da Caixa 

Econômica Federal – CEF, colaboradores e 

associados à ONG Moradia e Cidadania PI, bem 

como a equipe do Rotary Club de  Teresina Fátima 

compraram e doaram os tickets para os alunos dos 

projetos Ballet Santa Bárbara, Centro de Apoio à 

Criança e ao Adolescente – CACA e Grupo de Mães Gaivotas que Voam Longe, que ficaram muito 

felizes e aproveitaram os sanduíches. 

     Além do lanche, a iniciativa visou, especialmente, proporcionar às crianças um encontro de 

sensibilização para o exercício da solidariedade. 

 

 

Coordenação MT E Empregados CAIXA Lançam Campanha De 

Dia Das Crianças 

A Moradia e Cidadania/MT realizou, no período de 

26 de setembro a 12 de outubro de 2019, a 

Campanha de Dia das Crianças. A iniciativa foi 

resultado de uma parceria com os empregados da 

Caixa Econômica Federal, que participaram através 

de repasse monetário proporcional ao número de 

associados. 

     Inicialmente, cada unidade formou um comitê, composto por agência, gerência e 

representação, para definir de qual forma e onde seria desenvolvida a ação. Participaram da 

campanha a Superintendência Jurídico e as agências Sapezal, Pontes e Lacerda e Coxipó. 

     Ao fim, foram beneficiadas pela ação cerca de 2300 crianças, assistidas pelas prefeituras 

municipais de Sapezal e de Pontes e Lacerda, bem como pelos bairros Umuarama e São Carlos, 

ambos em Cuiabá/MT. 
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Moradia E Cidadania/GO Marca Presença Com Exposição No 2º 

JIC Da AEA/GO 

     A Moradia e 

Cidadania/GO participou, 

dia 19 de outubro de 2019, 

na sede Social da 

APCEF/GO, do 2º JIC – 

Jogos de Integração e 

Cultural do Pessoal Ativo 

e Aposentado da CAIXA, 

expondo e vendendo 

artesanatos feitos pelos 

voluntários do projeto “Quinta do Artesanato”, colegas aposentados da Caixa Econômica. 

     Foi momento singular de reencontro entre os colegas CAIXA ativos e aposentados, que 

desfrutaram das mais variadas modalidades esportivas e oficinas, além de prestigiarem diversos 

talentos através de exposições de quadros, livros, artesanatos e as apresentações do Grupo de 

Dança da AEA, do Coral Canto Azul da CAIXA, do Grupo de percussão SAMBAGÔ e de uma equipe 

de Kung Fu. 

     Na oportunidade, houve, ainda, o lançamento do Painel Negocial (Classificados = Uma 

oportunidade de negócios realizados entre os colegas da CAIXA), do qual a Moradia e 

Cidadania/GO fará parte com a venda de seus artesanatos através da plataforma social no 

Facebook.  Ademais, foi oficializado o 1º Encontro do Moto Club Rota X da CAIXA. 

     Para a ONG/GO, participar de eventos como este é de grande valia, uma vez que é uma forma 

de integração com colegas associados, além de uma oportunidade de apresentar as ações da 

Coordenação e angariar novos contribuintes. 

     A equipe da Moradia e Cidadania/GO agradece à AEA e à APCEF pelo convite e concessão do 

espaço, uma forma de reconhecimento e confiança no trabalho social da ONG em prol dos que se 

encontram em situação de fragilidade econômica e vulnerabilidade social. 

 



80 
 

Coordenação PE Convida: Seja Voluntário(A) Da Brigada Da 

Alegria! 

 

 

ONG/PE Entrega Donativos De Campanha Social À Família Do 

Coque 

A Moradia e Cidadania/PE entregou, 

na manhã do dia 10 de outubro de 2019, os 

donativos arrecadados pela campanha 

“Ajude uma família em extrema pobreza”. 

A ação teve como objetivo sanar as 

necessidades básicas de quatro moradoras 

da comunidade Coque, uma das mais 

carentes de Recife. A família que chegou a 

morar na Praça do Diário, em situação de 
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rua, conseguiu alugar a casa na comunidade, mas permanece, ainda, enfrentando algumas 

dificuldades. 

A campanha foi divulgada durante 12 dias às agências da Caixa Econômica Federal e às 

instituições parceiras da ONG. Ricardo Lima, funcionário da agência CDU, ajudou com doações e 

através da mobilização de outros funcionários: “Eu coloquei no grupo do whatsapp da agência os 

vídeos e as fotos da família que precisava de ajuda e isso sensibilizou os colegas”, explica. 

Com a ação emergencial, a organização conseguiu arrecadar um botijão de gás, um fogão, 

um nebulizador, roupas de bebê, um colchão, um carrinho de bebê, alimentos não-perecíveis, 

além de fraldas e leite para as gêmeas Isabel e Isabela. 

 

Ação Social Da Brigada Da Alegria Marca Os 19 Anos De 

Moradia E Cidadania 

  Os membros da Brigada da Alegria, 

projeto de voluntariado da ONG Moradia e 

Cidadania/PE, visitaram, na manhã do último 

sábado (05/10), as idosas do Instituto Padre 

Venâncio, na Várzea, em Recife/PE. A ação 

marcou o aniversário de 26 anos de 

movimento social da organização, 

comemorado no dia 25 de setembro, além do 

Dia Nacional do Idoso, celebrado dia 01 de 

outubro. 

    Na ocasião, 18 voluntários levaram donativos, tais como fraldas geriátricas, materiais de 

higiene, bijuterias, camisas, livros, lanches, músicas, e, sobretudo, muito carinho e atenção às 

idosas do abrigo. A ação teve, ainda, o apoio de estudantes de enfermagem, que fizeram o 

trabalho de conscientização e aferição de pressão nas senhoras.  A música ficou por conta do 

cantor Adelmo Cabral. 

Coordenação PI: Em Parceria Com Dra. Andrea Borges, Projeto 

Espaço Crescer Recebe Atendimento Pediátrico 

A Moradia e Cidadania/PI, através de 

parceria com a Dra. Andrea Borges, ofereceu 

atendimento pediátrico às 30 crianças 

atendidas pelo Projeto Espaço Crescer nos 

dias 21 e 28 de setembro de 2019. Além do 
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atendimento, a médica forneceu, ainda, parte das medicações necessárias, o restante foi 

viabilizado pela Farmácia da Maria, da qual a Coordenação PI é parceira.  

 

Coordenação SP Marca Presença E Divulga Ações Nos Jogos Da 

APEA/SP 

A equipe da Moradia e Cidadania/SP, 

entre os dias 28 e 29 de setembro de 2019, 

marcou presença nos jogos da APEA/SP, com 

principal intuito de dar visibilidade à ONG. Além 

da exposição dos projetos aos presentes, houve, 

também, a comercialização dos artesanatos 

produzidos pelas alunas do projeto CDH APCEF. 

Na oportunidade, ainda, o Coordenador Estadual 

Sérgio Takemoto gravou um vídeo convidando os aposentados que ainda não são associados a 

fazerem parte desta grande rede de solidariedade dos empregados da Caixa. 

A ação ocorreu no Clube dos empregados da Caixa, em São Paulo/SP, e contou com a 

participação dos representações da APEA no estado de São Paulo, da Diretoria da APCEF/SP e a 

parceria da Moradia e Cidadania/SP com a divulgação do evento. 

 

Em Prol Do Meio Ambiente, Coordenação SP Promove Mutirão 

Da Limpeza Na Praça Santa Luiza De Marillac 

Neste semestre, o tema definido para 

ser trabalhado pela Coordenação SP foi o 

meio ambiente. Assim, em todas as oficinas 

realizadas, o tema é debatido, suscitando as 

ações que podem ser desencadeadas e o 

impacto de nossa responsabilidade. O 

principal objetivo ao abordar a temática é 

estimular a reflexão e o debate junto as famílias indiretamente beneficiadas pela ONG/SP e 

promover uma real mudança de hábitos que beneficiem o planeta, nossa casa. 

     Um dos resultados desta abordagem foi o mutirão para limpeza da Praça Santa Luisa de 

Marillac, situada no Jardim Guançã. A iniciativa, ocorrida dia 28 de setembro, contou com a 

participação dos moradores do local, desde crianças até os idosos. A praça é um espaço utilizado 



83 
 

por todos, além de ser o local onde é desenvolvido o projeto de futsal e, eventualmente, os de 

capoeira e judô também; portanto, preservá-la é um dever coletivo. 

     Participaram da ação os beneficiários das atividades da ONG/SP na Zona Norte, bem como a 

equipe da Coordenação através da definição do tema, planejamento e organização. 

 

 

Inspirados Pelo Dia Do Idoso, Coordenação SP Promove Série 

De Ações Culturais À Terceira Idade 

A Moradia e Cidadania/SP, através do 

Projeto Vidas Ativas e visando promover o 

bem estar e a qualidade de vida ao 

público da terceira idade, oferta aulas de 

afromix, alongamento, dança 

coreografada, era digital, além da 

realização de rodas de conversa e 

passeios culturais. A equipe da 

Coordenação SP foi responsável pela negociação, organização e acompanhamento do evento que 

beneficiou, ao todo, os 18 idosos atendidos pelos projetos. 

     Assim, entre os dias 27 de setembro e 01 de outubro de 2019, a equipe da Coordenação SP 

  uma série de ações culturais: no dia 27, as senhoras Célia Gomes e Sra. Marilda Benfica 

puderam apreciar, emocionadas, o show do artista e cantor Lincoln Tornado, filho de Tony 

Tornado e ator na novela Jezebel da Rede Record, que ofereceu um par de ingressos do evento 

do Bar Obelisco para ser sorteado às participantes do Projeto Vidas Ativas na APCEF. 

     Já no dia 28, as participantes do Projeto Vidas Ativas da Zona Norte fizeram um tour cultural, 

ansiosamente aguardado, pelo centro da cidade de São Paulo. Na ocasião, foram visitados o 

Marco Zero, o Pátio do Colégio, o Viaduto do Chá, o Farol Santander, bem como a exposição 

“Contemporâneo sempre”. Durante todos os passeios, o tom da conversa abordou a temática da 

relevância de se preservar o patrimônio histórico e o meio ambiente. Apesar de frio e chuvoso, o 

dia foi bastante rico em oportunidades! 

     Por fim, no dia 01 de outubro, Dia Nacional do Idoso, a aula de dança coreografada recebeu 

uma pequena pausa para dar lugar a uma animada roda de conversa, na qual os idosos puderam 

partilhar e relatar seus principais desafios e como os superaram. A troca foi bastante proveitosa e 

reenergizante. 
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Coordenação GO Marca Presença Em Evento Da AEA 

“Encontros & Prosas” 

     Aconteceu, dia 19 de setembro de 2019, o 

evento da AEA “Econtros & Prosa da Primavera”. 

Num ambiente florido e descontraído, os mais de 

60 participantes tiveram a oportunidade de 

sanar suas dúvidas em relação ao Saúde Caixa 

com os representantes da GIPES/GO, Berto 

Carlos Ribeiro e Wilson Alves dos Santos. 

     Após apresentação da GIPES, os associados 

foram convidados a entrar em um clima de 

interação através de gincanas de palavras-

cruzadas, oficinas de artesanato, jogos de tabuleiro e de um agradável passeio em torno do Morro 

do Serrinha. 

    A equipe da Moradia e Cidadania/GO marcou presença com a exposição de diversos objetos de 

arte, demonstrando a variedade de possibilidades de aprendizagem associadas ao prazer, 

criatividade, interação, reaproveitamento de materiais, além da possibilidade de geração de 

renda. Na ocasião, estiveram presentes o Coordenador João Batista Cascalho e a Gerente de 

Projetos Silvana Coimbra, que divulgaram, ainda, as ações e projetos da OSCIP. 

     Todas as atividades realizadas no evento são parte do Projeto Girassóis da AEA e serão 

implementadas na associação, de acordo com o interesse e disponibilidade dos associados. 

 

Coordenação AM Conclui Com Sucesso Ação Comemorativa Na 

Colônia Antônio Aleixo 

A Moradia e Cidadania/AM concluiu, com 

sucesso, a ação na Colônia Antônio Aleixo – 

Bairro da Fé, na qual foram atendidas 

aproximadamente mil pessoas, entre adultos e 

crianças, com a disponibilização de diversos 

serviços, tais como: distribuição de  kits 

odontológicos, realização de exames 

laboratoriais e testes de gravidez, oficinas de prevenção contra incêndios domésticos, cortes de 

cabelo, recreações para as crianças, além do sorteios de brindes e cestas básicas. 
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     A Coordenação AM agradece cordialmente aos parceiros do Projeto Entre Amigos, os 

voluntários do Corpo de Bombeiros, o Movimento dos Biomédicos, a equipe de Barbers- Barbeiros, 

o Greenpeace Rompendo mais Fronteiras, a Poupex, a Web Radio Colônia  Antônio  Aleixo, o 

Projeto ECAE,  o NL IPTV , a Toldo Amazonas, o Musas (Movimento de Mulheres Solidárias do 

Amazonas), a Empresa de Transporte Translimp, a Associação de Moradores da Comunidade da Fé 

3, e, especialmente, aos associados, colegas da Caixa Econômica, ativos e aposentados, que 

contribuem, mensalmente, no valor de um ticket-alimentação para manter as ações em prol das 

comunidades carentes. 

 

Apoiado Pela Moradia E Cidadania/AM, Entre Amigos Realiza 

Feira Nutricional E Profissional 

O grupo de idosos “Entre Amigos”, 

projeto apoiado pela Moradia e 

Cidadania/AM, realizou, dia 30 de outubro 

de 2019, a Feira Nutricional e Profissional, 

atividade que teve como objetivo ressaltar 

e proporcionar maior visibilidade ao 

Outubro Rosa. 

     A ocasião foi marcada por um desfile 

protagonizado pelas idosas, com temática 

destacando frutas e profissões escolhidas por elas. Além disso, uma exposição de plantas 

medicinais coloriu o evento, com o objetivo ressaltar a importância de uma alimentação saudável. 

     Entre os convidados estavam a equipe da SEMED, MOHAN, CSELA, do Movimento dos Idosos, da 

Moradia e Cidadania/AM, a direção do Hospital Geraldo da Rocha, bem como os familiares dos 

idosos. 

 

Em Continuidade À Campanha 

Visita Da Cidadania, 

Coordenação PI Angaria Novos 

Associados 

A equipe da Moradia e Cidadania/PI visitou, 

na última quinta-feira, 07 de novembro de 2019, a 

Agência Jóquei da CAIXA e, nesta terça-feira (12), 
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a Agência Teresina Leste. A ação teve com propósito expor e apresentar os projetos sociais 

apoiados pela Coordenação PI, bem como os atendimentos e sócio assistenciais por ela realizados. 

A iniciativa teve, ainda, o intuito de agradecer aos funcionários que contribuem mensalmente 

para a continuidade das ações da Moradia e Cidadania. 

     As rodas de conversa duraram, em ambas as agências, cerca de 15 minutos antes de suas 

aberturas ao público. Nelas, foram explanados o funcionamento da instituição, bem como seus 

principais projetos, parcerias, campanhas sociais e desenvolvimento de acessibilidade dos direitos 

básicos à população. Ao fim da atividade, cinco funcionários da Agência Jóquei e três da Agência 

Teresina Leste decidiram se associar à Moradia e Cidadania. 

     A iniciativa é parte da Campanha Visita da Cidadania, que realiza visitas às agências da Caixa 

Econômica Federal com intuito de apresentar aos funcionários os projetos, trabalhos e iniciativas 

sociais da Moradia e Cidadania. 

 

Equipe Da Moradia E Cidadania/SP Participa Do Mutirão 

Hepatite Zero 

A Moradia e Cidadania/SP, com o objetivo 

conscientizar e erradicar a incidência de 

casos de Hepatite C na população, participou 

do Mutirão Hepatite Zero realizado pelas ruas 

de São Paulo/SP. A Hepatite C é uma doença 

causada por vírus que atacam e inflamam o 

fígado, o diagnóstico precoce evita 

problemas mais graves, incluindo a 

mortalidade. 

Entre os dias 08 e 09 de novembro de 2019, aproveitando a chamada para o Mutirão, a 

Coordenação realizou diversas atividades de prevenção e conscientização da doença. A 

divulgação do evento foi realizada através da Rádio Capital e das mídias sociais dos envolvidos e 

parceiros, tais como a Agecef e a Apea. Ao todo, foram realizados 227 exames. 

     A iniciativa contou com a participação de mais de 400 pessoas e teve a parceria da ABPH – 

Associação Brasileira de Portadores de Hepatite, da APCEF/SP, do Rotary Moóca/SP, da UNICID, 

bem como da equipe da Moradia e Cidadania/SP. 
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Através De Associado, Coordenação PI Doa Geladeira À 

Parceira Farmácia Da Maria 

  A Moradia e Cidadania/PI realizou, na 

semana do dia 11 de novembro, a doação de uma 

geladeira para a Farmácia da Maria, administrada 

pela Fundação Maria Carvalho Santos e parceira da 

Moradia e Cidadania. A geladeira foi doada por um 

dos associados à Coordenação PI, com intuito de 

possibilitar um armazenamento mais adequado aos 

medicamentos que necessitam de baixa 

temperatura para sua melhor conservação. 

 

Em Parceria Com A Myox, Coordenação DF Participa De Curso 

De Eletroestimulação Muscular 

 A Myox Advanced Training é uma 

marca de origem espanhola, registrada 

também no Brasil. Ela foi criada em 1988, 

pelo professor Juan Peris, e é especializada na 

prestação de serviços para saúde e o esporte. 

Desde 2017, Juan compartilha este trabalho 

juntamente à sua esposa, Thais de Moura, 

uma brasileira natural de Sobradinho/DF. Em 

2019, os dois voltam ao Brasil com intuito de 

difundir, como compromisso social, o projeto pelo país. Assim, a Myox e a Coordenação DF 

decidiram reunir esforços fechando uma parceria com teor profissional, solidário e humano. 

Uma das vertentes da marca é o Myox Institute, um instituto de repercussão internacional 

especializado no treinamento com eletroestimulaçao muscular. No último sábado, dia 23 de 

novembro de 2019, a Myox realizou um evento de Eletroestimulação Muscular na Academia Dom 

Bosco, em Samambaia/DF, de entrada gratuita mediante a doação de 3 kg de alimentos. A 

Coordenação DF ficou responsável pela arrecadação dos donativos, bem como por seu 

armazenamento e distribuição. Os 125Kg de alimentos arrecadados foram doados para uma 

comunidade em alto índice de vulnerabilidade social. 
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Coordenação AM Participa Do Almoço De Formatura Do 

Grupo  Sempre Amigos 

No dia 17 de dezembro de 2019, 

ocorreu a solenidade de formatura dos 

idosos do Grupo Sempre Amigos, a 

festividade simbólica foi marcada por 

uma linda Cantata de Natal 

representando o nascimento do Menino 

Jesus, seguida por um farto almoço de 

confraternização. 

     O encerramento da 3º fase do Programa Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa 

Idosa (CEMEAP) contou com a presença do Presidente do Centro Social e Educacional do Lago do 

Aleixo (CSELA), Sr. Edvaldo Barreto; da assistente social da Moradia e Cidadania/AM, Marnizia 

Dias; da representante do Projeto Rompendo Mais Fronteiras, Ingrid Azevedo; bem como os 

demais parceiros da iniciativa. 

 

Moradia E Cidadania/AM Marca Presença Em Café Da Manhã 

Realizado Pelas FENAE E APCEF/AM 

O tradicional café da manhã aos 

aposentados e pensionistas associados à 

APCEF e à FENAE contou com a presença da 

equipe da Moradia e Cidadania através da 

assistente social Marnizia Dias e do 

Coordenador (e um dos presidentes da 

APCEF) Osmar Pantoja. Além deles, o evento 

foi prestigiado com a participação do 

Presidente da AEA/AM, Ademar Santos; e da 

assistente de relacionamentos da FENAE e da APCEF/AM, Juliana Dantas, que esclareceu aos 

presentes todas as comodidades que as instituições oferecem aos associados e seus dependentes. 

Na ocasião, ainda, a Coordenação AM teve a oportunidade de apresentar aos aposentados 

e pensionistas seus projetos e ações e angariar novos associados. A solenidade foi finalizada com 

sorteios e distribuição de brindes aos presentes.  
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Coordenação DF Participa Do Voluntariado Experience E 

Ganha Concurso De Melhor Projeto! 

O Portal do Voluntariado, que 

impulsiona ações sociais, realiza 

ocasionalmente o evento Voluntariado 

Experience com o intuito de ligar as OSC 

e o Governo, visando a troca de 

experiências, parcerias, divulgações, 

além de incentivar a participação dos 

membros nos projetos ofertados no 

local. 

Assim, a equipe da Moradia e 

Cidadania/DF participou, dia 05 de 

dezembro de 2019, do evento realizado 

pelo Voluntariado em Ação com a Caixa 

Seguradora, na SHN Q. 1, em Brasília/DF. Durante a ocasião, a Coordenação ganhou o concurso 

de melhor projeto, o qual foi realizado por Adalberto Caboclo em parceria com Amanda Cortês, 

do Taguatinga Shopping Solidário – TGS. Ao fim, foram beneficiados pela ação os alunos e 

voluntários dos projetos envolvidos, bem como alguns imigrantes venezuelanos. 

 

 

Coordenação PI Convida A Todos Para O Encerramento Do 

Projeto Estruturando Voos Altos 

A Moradia e Cidadania/PI, 

juntamente a integrantes do Grupo de 

Trabalho Social (GT Social – PI) e 

representantes das Casas de Acolhimento 

para Idosos, idealizou e  formatou a Lei 

de Incentivo à Promoção Social (para 

Entidades Sociais) via renúncia do ICMS. 

Aprovada no âmbito do Estado do 

Piauí, a Lei 6.951/2017 de 06 de 

fevereiro de 2017 – Art. 6º retifica que “as empresas contribuintes do ICMS que financiarem 
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projetos aprovados, nos termos desta Lei, podem compensar até 100% do valor comprovadamente 

aplicado no projeto com o ICMS a recolher”. O objetivo é garantir incentivo financeiro para o 

fortalecimento das instituições sociais, auxiliando-as a desenvolverem suas ações com maior 

qualidade e atenção aos beneficiados. 

Diante disso, na manhã do dia 18 de dezembro, quarta-feira, o Grupo de Mães Gaivotas 

Que Voam Longe, sediado no Povoado Árvores Verdes, terá a oportunidade, em companhia da 

Moradia e Cidadania/PI, de agradecer, em uma festiva solenidade, ao Grupo Ferro Norte por ter 

abraçado essa iniciativa e destinado os recursos do ICMS para a estruturação da sede do projeto, 

bem como aos demais parceiros, que possibilitaram a continuidade das ações desenvolvidas de 

forma contínua e sistêmica. Sem a colaboração dos parceiros nada disso seria possível! 

 

Moradia E Cidadania/PE Apoiará O “Natal Na Tenda” Do Pró-

Cidadania Em Palmares 

A Moradia e Cidadania – Coordenação 

Pernambuco será parceira, mais uma vez, do 

Natal na Tenda (Natal Feliz) do Instituto Brasileiro 

Pró-Cidadania, que será realizado na tarde do dia 

15 de dezembro de 2019, em Palmares/PE. O 

evento pretende oferecer a 1.000 crianças e 

adolescentes de comunidades periféricas e da 

zona rural do município uma tarde lúdica com 

brinquedos, pula-pula, pipoca, algodão doce, picolé e muitas brincadeiras. 

     “Ver a felicidade estampada no rosto de cada criança e adolescente que participa dessas 

ações é o melhor presente que nós podemos ter. É uma oportunidade ímpar de aprendermos que 

se cada um doar um pouco do que tem, conseguiremos transformar a realidade e o futuro das 

próximas gerações”, disse o presidente do Instituto Pró-Criança, Sr. Petrônio Tavares. 

     O Pró-Cidadania realiza, desde 2005, ações sociais natalinas em Palmares e, devido à 

magnitude do evento, o instituto necessita da colaboração de diversas instituições, onde se inclui 

a Moradia e Cidadania. “Ninguém consegue nada sozinho e para uma ação dessa envergadura 

obter sucesso é necessária a criação de uma rede de parceiros estratégicos. Contar com o apoio 

de uma instituição renomada como a Moradia e Cidadania demonstra a credibilidade que o Pró-

Cidadania conseguiu alcançar em seus quase 25 anos de estrada”, pontuou o presidente Petrônio. 

 

Visite nosso site: www.moradiaecidadania.org.br 

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