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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.   
 

O Encontro Nacional anual de 2020 aconteceu de forma remota com 
diversas atividades para a celebração de aniversário de 20 anos da 
instituição, no dia 23/09/2020 aconteceu a abertura do evento, a partir do 
dia 29/09/2020 foram apresentadas diversas lives por regiões, sendo elas: 
Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.  

Dos dias 20 a 24/10/2020 foi a vez dos comitês regionais realizarem 
suas apresentações, no dia 31/10/2020 deu-se o encerramento do evento, 
onde foi apresentado  a programação dos talentos culturais de 
empregados e aposentados da caixa. 
 

Durante o ano de 2020, 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) até o mês de Março. Em função 
da pandemia do COVID-19 todas as ações da instituições voltaram-se 
para ações emergenciais, com a finalidade de atender a população em 
situação de vulnerabilidade social. 
 

Em dezembro de 2020, a Moradia e Cidadania contou com 8.100 
associados, que contribuíram mensalmente para a realização de projetos 
e programas sociais. Neste ano, as ações beneficiaram 18.700 pessoas 
de baixa renda em todo o Brasil. Foram investidos R$ 1.844.689,63 em 
ações e projetos desenvolvidos pela Moradia e Cidadania.  
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2. Receita  
 

A receita da Moradia e Cidadania, no ano de 2020, foi 
constituída com recursos das seguintes fontes:  

 
Créditos:  

 1. Contribuição mensal dos associados em 2020:  
● Em averbação de folha de Pagamento da CAIXA, da FUNCEF 

e débito em conta: R$ 3.153.039,06 

 
Vendas e serviços:  

1. Papéis inservíveis: R$ 46.315,64 
2. Móveis e equipamentos: R$ 82.430,55 
3. Sucatas: R$ 18.800,00 
4. Produtos de projetos apoiados pela Moradia e Cidadania: 

R$ 43.132,81 
5. Recicláveis: R$  5.865,00 
6. Campanhas: R$ 213.019,71 
7. Tonner: R$  60,00 
8. Bazar: 203,00 
9. Doação de 3º: 87.669,99 

 
● TOTAL: R$ 497.496,70  

 
Aplicações por linha de atuação e número de pessoas  
beneficiadas:  
 
Consolidado Institucional  
Linha de Ação  

● Ações Emergenciais      
 
                                 

Valor Aplicado  
R$ 847.518,05 

Ações Estruturantes  
● Educação Complementar à Escola e 

Alfabetização de Jovens e Adultos  
       R$ 535.197,73 

Geração de Trabalho e Renda         
 

R$ 461.973,85 

TOTAL GERAL                                                              R$ 1.844.689,63 
  



  

 

 
Projeto Expresso Da Leitura

A Coordenação/AL realizou

Projeto Expresso da Leitura  que consiste 

em uma estante itinerante com cerca de 

500 exemplares de livros infanto

que é levada a diversas comunidades de 

Maceió/AL para despertar a 

hábito da leitura nas crianças e jovens.

projeto foi realizado nas 

associações, creches e entidades situadas 

em Maceió/AL tendo como público alvo 

 

Projeto Maracatod@s  

 
Coordenação AM: De Volta Às Atividades, Monitores D o Projeto ECAE 

Recebem Formação Pedagógica

 
Ao longo de uma semana

Monitores do Projeto ECAE receberam 
formação pedagógica para atender os 
beneficiados pela iniciativa e se 
preparam para iniciar as atividades de 
2020, recebendo de volta as crianças 
com atividades lúdicas e temáticas.

Página 5 
 

 

Educação 

Projeto Expresso Da Leitura  

Coordenação/AL realizou o 

Projeto Expresso da Leitura  que consiste 

em uma estante itinerante com cerca de 

500 exemplares de livros infanto-juvenis 

que é levada a diversas comunidades de 

Maceió/AL para despertar a curiosidade e o 

hábito da leitura nas crianças e jovens. O 

projeto foi realizado nas escolas públicas, 

associações, creches e entidades situadas 

tendo como público alvo crianças e adolescentes do ensino público

 

 

O projeto cultural 

parceria da Coordenação/Al

Coletivo Maracatod@s

formar percursionistas no estilo 

Afro Maracatu através do contato 

das crianças com a identidade 

histórica do ritmo e suas nuances.

 

Coordenação AM: De Volta Às Atividades, Monitores D o Projeto ECAE 

Recebem Formação Pedagógica  

Ao longo de uma semana, os 
Monitores do Projeto ECAE receberam 
formação pedagógica para atender os 
beneficiados pela iniciativa e se 
preparam para iniciar as atividades de 
2020, recebendo de volta as crianças 
com atividades lúdicas e temáticas. 

crianças e adolescentes do ensino público. 

O projeto cultural foi uma 

da Coordenação/Al com o 

Maracatod@s, que  visou 

formar percursionistas no estilo 

Afro Maracatu através do contato 

das crianças com a identidade 

histórica do ritmo e suas nuances. 

Coordenação AM: De Volta Às Atividades, Monitores D o Projeto ECAE 
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Coordenação/GO realiza projeto curso de costura 

Tendo como público alvo jovens 
e adultos a partir dos 16 anos, a 
Coordenação/GO no ano de 2020 em 
parceria com Lar de Jesus 
orquestraram um Curso de Costura em 
Setor Coimbra – Goiânia/GO. Com o 
objetivo de capacitar 
profissionalmente e desenvolver as 
técnicas e habilidades necessárias ao 
Costureiro Industrial do Vestuário, 
além de promover a inclusão 
econômica e social por meio da 

ocupação e geração de renda. No total foram 20 pessoas beneficiadas e capacitadas 
pelo curso oferecido. 

 
Moradia e Cidadania/GO realizam curso de cabeleirei ro em Setor 

Coimbra – Goiânia/GO  

Em parceria com Lar de 
Jesus a Coordenação/O ofertou à 
jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social, o curso de 
Cabeleireiro para a capacitação nas 
atividades de embelezamento e 
tratamento dos cabelos, 
considerando a qualidade na 
prestação de serviços, visando a 
empregabilidade e a inclusão social. 
A cidade aonde foi realizado fica 
em Setor Coimbra – Goiânia/GO Lar 
de Jesus. 20 pessoas saíram beneficadas e capacitadas para atuarem na área. 

 
Moradia e Cidadania/GO em parceira com o Gupo Vidda  realizam oficina 
de artesanato 

  

A Coordenação/GO em parceria com 

Grupo pela Vidda, realizaram o “Prejeto 

trabalhando com as mãos”. Com o intuito 

de oferecer oficinas de artesanatos aos 

atendidos, buscando por meio da arte o 

fortalecimento da autoestima, inclusão 
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social, estímulo a criatividade, cooperação, capacitando-os com a finalidade de 

geração de renda. O projeto foi realizado em Setor Sudoeste – Goiânia/GO e 70 

pessoas foram beneficiadas com o projeto. 

 

Troque Seu Livro Usado Por Um Mundo Novo: Livros Do ados 
Transformam-Se Em Bibliotecas Solidárias 
 

Neste mês de fevereiro de 2020, a 

Moradia e Cidadania/PR montou uma 

Biblioteca Solidária para os prestadores de 

serviços nas áreas de limpeza, vigilância, 

telefonia e recepção que trabalham na sede 

administrativa da CAIXA, em Curitiba/PR.  

     Os livros foram arrecadados  através da 

campanha “Troque seu Livro usado por um 

Mundo Novo”, realizada pela OSC com os 

colegas da CAIXA em setembro de 2019, e 

agora estarão disponíveis no espaço de café dos prestadores de serviço. 

     A Campanha, que arrecadou 660 títulos, beneficiou, também, o Centro de 

Assistência Social Divina Misericórdia, a Associação do Movimento Espírita 

Morimbatá e a biblioteca permanente da sede da Moradia e Cidadania/PR. 

 

Moradia E Cidadania/GO Marca Presença Nas Aulas Ina ugurais Dos 
Projetos CENFI E Lar De Jesus 
 

 Ao longo da primeira 

quinzena de fevereiro de 2020, 

a equipe da Moradia e 

Cidadania/GO participou das 

aulas inaugurais dos cursos de 

capacitação “Modelista de 

Roupas” e “Costureiro 

Industrial”, ambos oferecidos 

pelo Centro de Formação Integral – CENFI, bem como dos cursos de “Cabeleireiro” e 

“Costureiro Industrial”, ambos da instituição Lar de Jesus, situada em Goiânia/GO. 
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Os projetos supracitados visam capacitar os participantes para o domínio 

completo das competências necessárias ao desempenho dos serviços desejados, de 

forma a promover a cidadania, bem como a geração de trabalho e renda a homens e 

mulheres de idade e em situação de vulnerabilidade social a partir de 16 anos. 

O evento contou com a participação da Gerente de Projetos Silvana Coimbra 

e da Assistente de Administração Elizangela Ribeiro, ambas da Moradia e 

Cidadania/GO, além de diversos representes das entidades parceiras, que deram as 

boas-vindas aos alunos. 

A Moradia e Cidadania/GO auxiliará nos custos operacionais dos projetos no 

Lar de Jesus com o investimento de R$ 2.728,00 por curso, cada um com a 

capacidade de atender até 40 pessoas.  Já o CENFI, receberá o recurso oriundo da 

parceria com o programa “Luz Solidária Enel”, com previsão de quatro cursos no 

valor de R$ 3.600,00 cada. Ademais, a Coordenação GO conta, ainda, com a parceria 

do SENAI Aparecida, que ofertará outros quatro cursos em gratuidade, também para 

o ano de 2020. 

 

Com Apoio Da Coordenação GO, 35 Alunos São Certific ados Em Cursos 
Profissionalizantes 
 

Em dezembro, a Moradia e 

Cidadania/GO certificou 35 alunos dos 

cursos profissionalizantes de Cabeleireiro, 

do Lar de Jesus; Modelista de Roupas, do 

Centro de Formação Integral – CENFI; e 

Educação Digital, das Obras Sociais 

Caminheiro de Jesus. 

      O objetivo dos cursos, todos 

apoiados pela Coordenação GO, é promover a universalidade do direito à formação 

e à inclusão social, tornando acessível a qualificação profissional e aumentando as 

chances de empregabilidade e geração de renda. 

      Participaram das solenidades de formatura a Assistente Administrativa 

Elizangela Ribeiro e o Coordenador Regional da Moradia e Cidadania João Cascalho, 

bem como os representantes das instituições executoras dos projetos e os familiares 
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dos formandos, que receberam os certificados sob os calorosos aplausos dos 

presentes. 

      Para Patrícia Amâncio (31), aluna do curso de modelista de roupas do CENFI, 

o curso é uma grande oportunidade: “Era uma área que eu não imaginava para mim, 

estou amando! Agora quero abraçar todas as oportunidades dos cursos gratuitos, 

porque não tenho condições de pagar. Quero continuar nas outras modalidades e na 

confecção de roupas. Agradeço a oportunidade.” pontua. 

 

Moradia E Cidadania/RS Promove Criação Da Sala De L eitura “Nas Asas 
Da Imaginação” No CAE Euzébio Beltrão De Queiroz 
 

A Moradia e Cidadania/RS 

promoveu a criação de mais uma Sala 

de Leitura, desta vez no CAE Euzébio 

Beltrão de Queiroz. O local, onde 

ocorrem as atividades do Serviço de 

Convivência CAE Ampliando 

Horizontes, é um centro comunitário 

que funciona em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 

e a AMOB e atende, atualmente, cerca 100 crianças e adolescentes, entre 04 e 17 

anos, no contra-turno escolar, através de diversas atividades, tais como: futebol, 

culinária, taekwomdo, atletismo, leitura de contos e produção textual, brincadeiras 

dirigidas, teatro, dança e artes plásticas. 

      A nova sala intitulada “Nas Asas da Imaginação é parte do Projeto “Sala de 

Leitura”, criado para, em conjunto com outras ações, despertar o gosto pela leitura 

nas crianças, adolescentes e jovens, a fim de incentivar o pensamento crítico e 

analítico e a formação cidadã, formando protagonistas de suas próprias histórias. 

      Em complemento ao projeto, foi criada a Bicicleta Literária, destinada a 

carregar uma pequena parcela do acervo da Sala de Leitura Comunitária e ser uma 

grande aliada no convite para desvendar o fantástico universo literário. 
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Geração de Trabalho e Renda 
 

Oportunidade Que Transforma: Coordenação PI Encamin ha Jovens Ao 
Programa Aprendiz Legal 
 

A Moradia e 

Cidadania/PI encaminhou para o Lar de 

Maria dois jovens advindos de projetos 

sociais por ela apoiados para 

participarem da seleção 

do Programa Jovem Aprendiz. Um 

deles, o Emanoel, foi selecionado. 

      O programa de iniciativa do 

Governo Federal tem como intuito 

promover a inclusão de jovens e 

adolescentes no mercado de trabalho sem comprometer o andamento dos estudos, 

visando, assim, adequada formação  profissional, a aquisição de experiência e o 

alcance do primeiro emprego. 

      Esta ação social é uma das muitas voltadas à geração de trabalho e renda nas 

quais a Coordenação PI vem atuando e que auxiliarão de maneira significativa no 

incremento financeiro de mais uma família apoiada pela Moradia e Cidadania. 

 

Moradia e Cidadania inicia projeto Culinária Solidá ria 

 

 
Em sua primeira edição, o 

Projeto Culinária Solidária, da 
Moradia e Cidadania/AL, formou 20 
senhoras da região do Barro 
Duro/Serraria, em Maceió, as quais 
tiveram acesso ao ensino do preparo 
e manuseio de itens à base de 
chocolate, gerando, assim, 
complemento à renda mensal 
familiar. 
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Inclusão Digital 
 

Coordenação GO: É Inaugurado, Em Aparecida De Goiân ia, O Curso De 
Informática Básica Em Parceria Com A Comunidade Ter apêutica 
Lapidando Tesouros 
 

  Moradia e Cidadania/GO 

realizou no último sábado, 07 de 

novembro, a aula inaugural do 

Curso de Informática Básica 

na Comunidade Terapêutica 

Lapidando Tesouros, em Aparecida 

de Goiânia/GO. O curso será na 

modalidade presencial e 

totalmente gratuito, destinado aos 

acolhidos e funcionários da entidade. 

     Inicialmente, serão duas turmas, sendo 19 vagas para formação básica. Estiveram 

presentes na aula inaugural a Assistente Administrativa da Coordenação GO, 

Elisangela Ribeiro, a Presidente Kamyla Crystina Rezende da Silva, além de outros 

representantes e dos acolhidos e funcionários da “Lapidando Tesouros”. Vale 

ressaltar, ainda, que foram observadas durante a ocasião todas as orientações da 

OMS para a prevenção da Covid-19. 

     O curso surgiu da necessidade de qualificação dos acolhidos que passam por um 

período na Comunidade para se recuperar da dependência química, garantindo 

qualificação digital, acesso à tecnologia, seja para uso profissional e estudantil, seja 

para uso pessoal. O intuito é promover a cidadania, de modo que os beneficiados se 

sintam melhor inseridos no contexto em que vivemos. 

        Kamyla Crystina, presidente da “Lapidando Tesouros”, falou da importância da 

parceria estabelecida com a Moradia e Cidadania: “É a realização de um sonho, 

montar a sala de informática, para cursos em prol da aprendizagem, 

profissionalização, devolvendo aos acolhidos esperança, sonhos, conhecimento e 

aprendizado, preparando os mesmo para o mercado de trabalho e ressocialização”, 

pontua. A Moradia e Cidadania/GO está colaborando com o empréstimo dos 

computadores, além da doação de mesas e cadeiras para a sala de informática. 
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De Volta Em 2020, Projeto De Educação Digital Da Co ordenação MT 

Ganha Novos Alunos 

Fruto de parceria entre a 

Moradia e Cidadania/MT e a 

Caixa Econômica Federal, teve 

início, dia 03 de fevereiro, o 

Projeto Educação Digital 2020. A 

iniciativa oferece cursos de 

informática básica e avançada 

para prestadores de serviço, 

bem como a seus familiares. 

Com novas turmas, vinte alunos 

foram matriculados no curso 

básico e três no avançado. 

     Em ambos os cursos são utilizados o sistema interativo de ensino, com aulas 

focadas nas necessidades específicas de cada um e respeito ao ritmo individual dos 

alunos. No curso básico, são abordados os temas: introdução à informática, digitação, 

Windows, Word, Excel, Power Point e Internet. Já no curso avançado, são 

explanados programas como o CorelDraw, o Dreamweaver, Access, entre outros. 

 

 

 

 

Devido a ocorrência da pandemia do novo 

COVID-19 as ações e recursos da Moradia e 

Cidadania foram concentradas em Ações 

Emergenciais. Todos da instituição lamentamos a 

perda de familiares, amigos e entes queridos ao 

redor do Brasil.  
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Ações Emergenciais  
 
Moradia E Cidadania/AM E Movimento Juntos Somos + A RQ/AM Unem 
Esforços Contra Os Impactos Da Pandemia 
 

Em detrimento da pandemia 

causada pelo COVID-19, a Moradia e 

Cidadania/AM e o Movimento Juntos 

Somos + ARQ/AM se reuniram para, em 

parceria, arrecadarem doações de 

alimentos, roupas, lençóis, materiais de 

higiene e limpeza, além de recursos 

pecuniários, para serem direcionados à população em situação de vulnerabilidade da 

cidade de Manaus e entorno. 

 

Coordenação AM Entrega Alimentos Em Colônia Antônio  Aleixo E 

Zumbi Dos Palmares 

A Moradia e Cidadania/AM, em combate aos 

impactos causados pela pandemia do COVID -19, 

realizou a entrega de 75 cestas básicas para pessoas 

em situação de vulnerabilidade social nos bairros 

Colônia Antônio Aleixo e Zumbi dos Palmares. 

      A Coordenação AM agradece à colaboração 

dos amigos e associados à Moradia e Cidadania, que 

possibilitou a realização desta iniciativa solidária. 

 

Moradia E Cidadania/AM E Movimento Juntos Somos Mai s ARQ-AM 

Contemplam Bairro Zumbi Dos Palmares Com Doações 

      Em união para atender o povo amazonense neste período de crise e 

combater os impactos da pandemia causada pelo COVID-19, a Moradia e 

Cidadania/AM e o Movimento Juntos Somos Mais ARQ-AM realizaram a doação de 

uma tonelada e meia de alimentos e kits de higiene, contemplando, ao todo, 120 

famílias do Bairro Zumbi dos Palmares, situado na Zona Leste de Manaus. A ação 
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ocorreu entre os dias 01 e 04 de maio de 2020 e se repetirá no próximo sábado, dia 

09 de maio, no Bairro Novo Reino. 

      A assistente social da Coordenação AM, 

Marnizia Dias explica o funcionamento da iniciativa: 

“Nós nos unimos com o movimento de arquitetos e 

designers do Amazonas. É uma campanha nacional 

onde eles fazem toda a mobilização para arrecadação 

das cestas básicas e repassam para a OSC Moradia e 

Cidadania/AM destinar para outras comunidades e 

instituições. Nós entregamos, nesta semana, 120 

cestas básicas”. 

      A Moradia e Cidadania/AM convidou a todos que quiserão contribuir com os 

projetos através de doações ou do voluntariado: bastava entrar em contato pelo 

telefone (92) 98452-6941, sob a coordenação de Osmar Pantoja. 

 

Com Campanha Máscaras Solidárias, Coordenação Visit a Agência 

CAIXA No Shopping Grande Circular 

 

      Através da Campanha “Máscaras Solidárias”, cujo 

principal objetivo é distribuir este item de importância 

primária no combate ao coronavírus, a Moradia e 

Cidadania/AM visitou, dia 16 de maio de 2020, a agência da 

Caixa Econômica Federal no Shopping Grande Circular, 

situado no Bairro São José, na Zona Leste de Manaus.  

      Na oportunidade, a equipe distribuiu 250 máscaras aos clientes que 

esperavam nas filas, conforme explica a assistente social da Coordenação AM, 

Marnizia Dias: “Fizemos mais uma ação emergencial na agência da Caixa Econômica 

Federal[…], onde a maioria das pessoas que vão em busca de receber o benefício 

social estão em situação de aglomeração, sem utilizar máscara. Então, fizemos 

doações de máscaras e também orientamos as pessoas que estavam nas filas”. 

      A Moradia e Cidadania/AM convidou a todos que quiserão contribuir com os 

projetos através de doações ou do voluntariado: bastava entrar em contato pelo 

telefone (92) 98452-6941, sob a coordenação de Osmar Pantoja. 
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Coordenação AM, Juntos Somos Mais E GAV Promovem Aç ão 

Emergencial Contra COVID-19 Em Comunidade Ribeirinh a 

      Através de parceria firmada, a Moradia e 

Cidadania/AM, o Movimento Juntos Somos Mais 

ARQ/AM e o Grupo de Apoio Voluntário – GAV 

realizaram, no dia 13 de junho de 2020, a Ação Solidária 

em combate ao COVID-19 em prol dos Ribeirinhos da 

Comunidade Nossa Senhora de Fátima, situada à 

margem do Rio Negro. 

      A iniciativa contou, ainda, com o apoio da Organização Semear e foram 

doadas, ao todo, 2,5 toneladas de suprimentos básicos, entre eles: alimentos, kits de 

higiene e itens de limpeza. 

      Foram contempladas as famílias cadastradas pela MUDY, organização que 

desenvolve significativo trabalho terapêutico voltado a pessoas em situação de 

dependência química.  Na ocasião, a equipe da Coordenação AM foi recebida com 

um belo almoço e teve a oportunidade de conhecer os participantes internos da 

instituição, bem como os trabalhos desenvolvidos por eles. 

     A Moradia e Cidadania agradece a excelente recepção aos voluntários, bem 

como à APCEF e a todas as instituições envolvidas na ação de luta contra os impactos 

do COVID-19. 

 

Coordenação CE: Alunas De Corte E Costura Confeccio nam Kits De 

Prevenção Ao COVID-19 Para Doação 

   As alunas do Curso de Corte e Costura 

da Moradia e Cidadania/CE estão 

confeccionando máscaras e sacolinhas, as quais 

serão distribuídas nas proximidades do Hospital 

dos Pobres de Maranguape para os catadores 

de materiais recicláveis e para os membros das 

UPAs da periferia, que estão sem materiais de 

proteção para trabalhar. O kit será composto, ainda, por uma toalhinha para enxugar 

as mãos, sabonete e creme dental. 
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Coordenação CE Contempla Comunidades Com Kits De Pr oteção 

Individuais 

      A Moradia e Cidadania/CE promoveu a 

confecção de kits de higiene e proteção compostos 

por máscaras, sabonete líquido e uma toalhinha. 

Os kits são feitos em versões maiores, com 

materiais de limpeza, e menores; os primeiros, 

destinados aos hospitais e comunidades, os 

segundos para serem distribuídos nas filas das 

agências da CAIXA na periferia. 

      A meta é contemplar, ao fim, doze agências e dois hospitais, alcançando 

cinco comunidades com o total de 3.000 kits. 

 
 

Em Tempos De Isolamento, Coordenação DF Anuncia Cam panha De 

Combate À Fome 

      Com o país em estado de alerta devido à 

pandemia causada pelo COVID-19, surgiu um 

novo obstáculo para muitas famílias carentes: a 

dificuldade de gerar renda devido ao isolamento 

social – medida de combate ao vírus que tem 

atingido a maioria dos trabalhadores autônomos 

das periferias do Distrito Federal. 

      Assim, a Moradia e Cidadania/DF deu 

início a uma campanha que beneficiará cerca de 

400 famílias da comunidade da chácara Santa 

Luzia, situada na Estrutural. Com esta iniciativa, a 

equipe da Coordenação DF pretende atingir o 

total de 400 cestas básicas até o dia 07/04/2020, 

através de doações de R$32,00 a serem entregues dia 09/04/2020. 

      As doações poderiam ser feitas para a conta corrente da Coordenação na 

Caixa Econômica Federal: Ag 0002/ OP 003/ Conta 545-8 e, para acompanhar as 

entregas, basta acessar o instagram @moradiaecidadaniadf. 
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Fruto De Parcerias, Moradia E Cidadania DF Arrecada  55 Cestas Básicas 

E Kits De Higiene Para Famílias Na Estrutural 

      A Creche Nova Esperança, situada na 

Estrutural e apoiada pela Moradia e Cidadania/DF, 

solicitou auxílio às cinquenta e cinco famílias por 

ela assistidas, que estão em risco com a falta de 

atividades decorrente do período de isolamento 

social. A creche atende diariamente, em período 

integral, cerca de 150 crianças. 

      A partir disso, a equipe da Coordenação DF, 

em parceria com Instituto Vida, o Instituto Impacto e o “Amo Ajudar/DF”, arrecadou 

55 cestas básicas para todas as famílias, complementadas por itens de higiene básica 

e lanches para as crianças para o período em que não haverá atendimento na creche. 

Cada kit foi composto por: uma cesta básica, um pacote de sabões em barra, 

sabonetes, água sanitária, seis litros de leite e dois pacotes de biscoitos de coco e a 

entrega foi realizada no dia 29 de março de 2020. 

 

Em Ação De Emergencial, Coordenação DF Doa Cestas B ásicas À 

Movimento De Catadores De Materiais Recicláveis 

 

      O Movimento Popular de Moradia do Distrito 

Federal e entorno (AMORA) é composto, 

majoritariamente, por catadores de materiais 

recicláveis, que já vinham sendo afetados pela crise 

econômica e, agora, diante da atual pandemia 

ocasionada pelo coronavírus, se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade ainda. 

     A partir disso, a Moradia e Cidadania/DF deu início 

a uma campanha de arrecadação de cestas básicas, com intuito de alcançar 160 

unidades, das quais 120 foram recebidas através de doações e outras 30 adquiridas 

pela própria Moradia e Cidadania/DF, contendo 17 itens. A entrega para as famílias 

do AMORA foi realizada na última quinta-feira, dia 02 de abril de 2020. 
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Em Ação Emergencial, Coordenação DF Doa Suprimentos  À 

Comunidade Terapêutica Esperança, Em Crise Devido À  Pandemia 

No dia 14 de maio de 2020, a 

Moradia e Cidadania/DF, em ação 

emergencial, doou à Comunidade 

Terapêutica Esperança 30Kg de proteína, 

20kg de alimentos não-perecíveis, 30 

litros de leite e 20kg em produtos de 

limpeza. 

     A comunidade, que vem 

enfrentando dificuldades financeiras devido à pandemia, tem como objetivo acolher 

e oferecer tratamento a pessoas que sofrem de dependência química por meio de 

um programa especializado, que envolve não somente o processo de desintoxicação 

do paciente, mas também atividades de reestruturação física, mental e emocional. 

 

Moradia E Cidadania/GO Distribui 100 Cestas Básicas  A Famílias Em 

Vulnerabilidade 

     A Moradia e Cidadania/GO beneficiou 100 

famílias em situação de vulnerabilidade social de várias 

regiões, todas cadastradas em suas entidades parceiras 

como: Grupos Vicentinos da Paróquia Santo Antônio e 

Grupo Espírita da Fraternidade Irmão Aniceto, ambas 

de Goiânia e Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo de 

Aparecida de Goiânia/GO, beneficiando cerca de 400 

pessoas. 

      Com a ajuda sempre valiosa dos associados, 

colegas da CAIXA, voluntários da ONG e da venda de sucatas recebida em doação da 

CAIXA, a Coordenação GO está buscando minimizar os impactos socioeconômicos da 

Covid-19 e ajudando a proporcionar melhores condições de vida a muitas famílias 

que buscam, diariamente, por ajuda nas instituições de caridade. 

      Ao todo, foram aplicados R$ 5.800,00 distribuídos entre a aquisição de 

alimentos, materiais de limpeza e itens de higiene. 
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Em Ação Emergencial, Moradia E Cidadania/GO Distrib ui Caldos, 

Máscaras E Cestas Básicas Para População Em Vulnera bilidade 

      Na semana do dia 13/07, a Moradia e 

Cidadania/GO distribuiu 216 potes de caldos, 90 

cestas básicas e 300 máscaras para pessoas em 

situação em vulnerabilidade social. Ao todo, 

foram aplicados R$ 5.590,00 para a aquisição dos 

donativos. 

      Os potes de caldos foram entregues a pessoas em situação de rua; as cestas 

básicas à Creche e Educandário Espírita Recanto da Paz, à Associação de Músicos, à 

Paróquia Santo Antônio e ao Grupo pela Vidda, todos situados em Goiânia/GO; já as 

máscaras protetivas foram doadas ao Grupo Gotinhas de Luz que as distribuiu aos 

moradores da Comunidade Terra do Sol (antigo lixão), em Aparecida de Goiânia. 

      De acordo com Elma Tomás, coordenadora do grupo Gotinhas de Luz, esse 

tipo de evento é muito importante para manter a dignidade das pessoas atendidas. 

Ela relata que havia um senhor na fila (nome não identificado) que estava a três 

meses usando a mesma máscara, e ficou muito feliz em ganhar três novas oferecidas 

pela ONG Moradia e Cidadania. “Somos bastante gratos a todos os nossos doadores 

e, neste momento de pandemia, agradecemos muito à ONG, que nos doou as 

máscaras e proporcionou uma melhor proteção aos moradores da região”, pontua 

Elma. 

 

Com Ação Solidária Da Voluntária Rosário, Moradia E  Cidadania/GO 

Intera Doação De 155 Cestas Básicas No Mês De Agost o 

      Com intuito de agregar solidariedade aos 

projetos que oferecem suporte às famílias vulneráveis 

neste momento de crise provocada pela COVID-19, a 

Moradia e Cidadania/GO, durante o mês de agosto de 

2020, distribuiu 155 cestas básicas compostas por 

alimentos e itens de higiene e limpeza. 

      As cestas foram entregues à Creche Educandário 

Espírita Recanto da Paz e ao Grupo pela Vidda (ambos em Goiânia), ao Projeto 
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“Craques na Bola”, de Senador Canedo, e ao Projeto “Núcleo Boa Nova de Arte e 

Cultura”, de Ipameri em Goiás. 

      Ao todo, foram investidos R$ 2.526,50 na aquisição de 50 cestas, além de 

outras 43, que foram adquiridas pelos projetos “Craques na Bola” e “Núcleo Boa 

Nova”, ambos parceiros da Coordenação GO. 

     Ademais, através da ação solidária da voluntária Rosário Marçal, que na ocasião 

de seu aniversário (21/08) solicitou, em vez de presentes, cestas básicas, foi possível 

arrecadar outras 62 unidades. 

      A iniciativa foi tão bem-sucedida que tornou possível ajudar mais quatro 

instituições: foram entregues 20 cestas para o Lar Pietrelcina de Anápolis/GO, 12 

para a Casa de Polyana, 10 para Projeto Gera e 20 para o Grupo Vicentinos da 

Paróquia Santo Antônio de Goiânia/GO. 

      A Moradia e Cidadania/GO agradece profundamente à voluntária e 

colaboradora Rosário, segundo a qual o voluntariado é “uma forma de se sentir viva 

e conectada com os propósitos do Criador”, afirma. 

 

Em Corrente Solidária, Coordenação MT Confecciona 2  Mil Máscaras 

Para Doação! 

     Em resposta ao difícil momento que 

enfrentamos e visando as necessidades 

por ele ocasionadas, a Moradia e 

Cidadania/MT, em uma corrente de 

solidariedade, confeccionou duas mil 

máscaras, as quais foram doadas à Relog-

CB; à Fundação Abrigo Bom Jesus, que 

atende diversos idosos; à Ciopae; e ao 

Centro Pastoral do Migrante. 

 

Visando Minimizar Os Impactos Da COVID-19, Coordena ção MT Doa 

Suprimentos A Instituições 
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      Visando minimizar os impactos sociais decorrentes da pandemia causada pela 

COVID-19, a Moradia e Cidadania/MT realizou a doação de 240 litros de leite integral 

e 40 quilos de açúcar às associações Amigos da Criança com Câncer – AACC e Grupo 

Fraterno Joanna de Ângelis. 

      A AACC é uma instituição 

sem fins lucrativos que atua no 

combate ao câncer infantil. Com 

a estrutura de quarenta leitos, 

hospeda, gratuitamente, o 

beneficiário e um acompanhante. 

Entre os atendidos, estão 

pacientes que residem no 

interior do Mato Grosso, em 

outros estados, áreas indígenas 

ou, ainda, em outros países, mas que, por algum motivo, necessitam realizar o 

tratamento nos centros especializados de oncologia em Cuiabá. 

      A Associação Espírita Grupo Fraterno Joanna de Ângelis, por sua vez, é, 

também, uma instituição sem fins lucrativos e que atua exclusivamente por meio do 

trabalho voluntário, recepcionando oitenta crianças através de um trabalho 

socioeducativo para promoção integral das famílias da comunidade Bela Vista. 

 

Moradia E Cidadania/PR Adota Medidas De Combate Aos  Impactos Do 

COVID-19 

Ação Solidária campanha da Casa da Resistência 

     A Moradia e Cidadania/PR, em 

parceria com a campanha da Casa 

da Resistência, doou quinze cestas 

básicas para famílias em situação de 

vulnerabilidade, as quais foram 

entregues na semana do dia 20 de 

abril, por voluntários na Vila Torres, 

em Curitiba/PR. 
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Cerro Azul Solidário 

     A campanha em prol das famílias do município de Cerro 

Azul/PR foi iniciada no dia 01 de abril de 2020 e 

permanecerá aberta por tempo indeterminado, enquanto 

se fizer necessária. As doações recebidas serão revertidas 

em alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. 

 

 

 

Ato Solidário: Moradia E Cidadania/PE E Tribunal De  Justiça De 

Pernambuco Entregam Cestas Básicas A Comunidades Da  RMR E À 

APAE – Camaragibe 

      Dando continuidade à campanha Ato Solidário, a Moradia e Cidadania/PE, em 

parceria com o Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco 

(TJPE), realizou, no dia 12 de agosto de 2020, a entrega de 60 cestas básicas a 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

      Na ocasião, foram atendidos os 

moradores das comunidades São Pedro e 

São Paulo (10), de Camaragibe, e 

Comunidade do Cardoso (30), situada na 

zona Oeste do Recife, além das famílias das 

crianças da APAE (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais) de Camaragibe 

(20). 

      Maria Lima, gestora da APAE-

Camaragibe, instituição que beneficia 

crianças portadoras de necessidades especiais, como síndrome de down, autismo e 

microcefalia, explicou as dificuldades enfrentadas pelas mães diante do COVID-19 e 

a importância da doação: “Neste momento de pandemia, estas cestas é muito 

importante. Vai ajudar muito. As mães estão recebendo o auxílio do governo, mas 

tem o leite que elas compram, que é caro; às vezes tem o medicamento que ela tem 
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que comprar; tem o gasto grande com fraldas… Então, elas têm todas essas 

dificuldades. Por isso essa doação vai ser muito bem-vinda”, pontua. 

      Os recursos financeiros que possibilitaram o apoio assistencialista são 

provenientes do convênio nº 005/2009, celebrado entre TJPE e ONG, no qual o 

órgão judiciário concede seus papéis inservíveis ao projeto Agente Ambiental, da 

ONG Moradia e Cidadania/PE, que consiste na venda de papéis usados a empresas 

de reciclagem. Os recursos auferidos com este processo são destinados ao 

desenvolvimento de ações sociais. 

Campanha Ato Solidário 

      A campanha Ato Solidário é uma iniciativa da ONG Moradia e Cidadania/PE, 

que tem o objetivo de prestar apoio assistencialista às populações menos 

favorecidas neste momento de pandemia causado pelo novo coronavírus (COVID-19). 

     Desde abril, a organização vem recebendo doações financeiras de contribuintes e 

o apoio de instituições parceiras, incluindo o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, 

o Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região e, agora, o Tribunal de Justiça de 

Pernambuco (TJPE). Até o momento, a Moradia e Cidadania distribuiu 982 cestas 

básicas de alimentos, 356 kits de higiene e 470 máscaras protetoras. 

      A campanha já contemplou os beneficiários 

do Hospital do Câncer, abrigo Cristo Redentor, Lar 

de Maria, ONG História Viva, de Barreiros/PE, 

Transforma Petrolina, Orquestra do Alto da Mina, 

os jovens aprendizes do TRT6, além dos moradores 

das comunidades Carangueijo Tabaiares, Cardoso, 

São Pedro, São Paulo e Pilar. Ao todo, foram mais 

de 1.000 famílias beneficiadas. 

       “Com as doações de cestas básicas, a ONG busca minimizar os intensos 

impactos sociais trazidos pelo COVID-19. Portanto, queremos reforçar que 

continuem contando com o nosso trabalho social e também queremos continuar 

com o seu apoio, pois dessa forma iremos enfrentar juntos este momento tão difícil 

de uma forma mais suave, ficando assim um futuro mais solidário e com menos 

desigualdade”, disse a Coordenadora Estadual da ONG/PE, Selda Cabral. 

      Devido às incertezas que envolvem este momento de pandemia, a 

organização manterá a campanha por tempo indeterminado. 
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Ato Solidário: Beneficiários Do Projeto Aprendendo A Vencer Recebem 

Cestas Básicas Da Moradia E Cidadania/PE 

      A Moradia e Cidadania/PE realizou, no dia 

13 de julho, a entrega de 25 cestas básicas aos 

voluntários e familiares dos integrantes do Projeto 

Musical Aprendendo a Vencer da comunidade 

pesqueira Ilha do Maruim, situada na cidade de 

Olinda/PE. 

      Os donativos foram distribuídos na 

Associação de Pescadores da Ilha do Maruim – 

ASPIM, local onde 22 crianças aprendem a tocar flauta doce no Projeto Aprendendo 

a Vencer apoiado pela Moradia e Cidadania/PE. 

      Devido à pandemia do COVID-19, as aulas escolares e de projetos sociais 

encontram-se paralisadas, aguardando a liberação e protocolos do Governo Estadual 

para voltarem à normalidade. Enquanto isso, as crianças estão em casa sem o auxílio 

das merendas e lanches. 

      Assim, a ação emergencial inclusa na campanha Ato Solidário, desenvolvida 

pela ONG desde o final de março deste ano, visa ajudá-las neste difícil momento. A 

campanha vem contemplando diversas pessoas de baixa renda, graças às doações 

espontâneas de contribuintes. 

 

Parcerias Do Bem: ONG E TRT6 Realizam Segunda Ação 
Social Em Meio À Pandemia Do Coronavírus 

      Desde o início do período pandêmico, 

a ONG Moradia e Cidadania vem aglutinando 

parcerias corporativas para enfrentar de 

forma mais eficaz os impactos do Covid-19. 

Incluem-se como instituições cooperantes o 

Sindicato dos Bancários e Tribunal Regional 

do Trabalho – 6ª Região (TRT6). 

      Com este último, foi realizada a mais 

recente ação social: aquisição de materiais 
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para confecção de 500 máscaras protetoras confeccionadas pela campanha Escudos 

Faciais do Bem, que serão distribuídas a pessoas em vulnerabilidade social; e a 

compra de 98 cestas básicas. 

      A entrega das cestas básicas já foi iniciada. 

Até o momento, lavadores de carros que 

trabalham no estacionamento do tribunal, jovens 

aprendizes, vendedores de verduras, e moradores 

da comunidade do Pilar (do centro do Recife, 

situada próxima ao órgão judiciário) foram os que 

receberam a primeira remessa. E, em breve, 

catadores de cooperativas de reciclagem também 

receberão o apoio. A ação social pretende atender 

98 famílias. 

      Esta foi a segunda ação conjunta com o TRT6. A primeira ocorreu no mês de 

abril, onde foram favorecidas 57 famílias de crianças e adolescentes pertencentes ao 

Programa Jovem Aprendiz e Orquestra do Alto da Mina, de Olinda – PE. 

      Os recursos financeiros que possibilitaram as ações sociais são oriundos de 

um acordo de cooperação técnica que a ONG celebra com o TRT6, no qual submete 

os resíduos do órgão judiciário a um processo de reciclagem que gera renda para o 

desenvolvimento do trabalho social da Moradia e Cidadania. 

 

Famílias Necessitadas De Barreiros/PE Receberão Ces tas Básicas Da 

Moradia E Cidadania/PE 

A Moradia e Cidadania/PE, via 

campanha Ato Solidário, providenciou a 

entrega de 20 cestas básicas compostas por 

alimentos e materiais de higiene à ONG 

História Viva, de Barreiros/PE. A ONG 

interiorana, que é parceira da Moradia e 

Cidadania nos projetos “Viva o Esporte na 

Comunidade”, “Um Olhar à Diferença” e 

“Inclusão Digital”, fará a distribuição das 
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doações às famílias dos seus beneficiários mais necessitados hoje (23/04/2020), na 

sua sede, em horários diferentes para prevenir a contaminação do Covid-19. 

      “Fizemos uma seleção dos nossos integrantes que mais precisam. Escolhemos 

as famílias que fazem parte da comunidade que têm uma carência muito grande, 

que moram em casa de taipa, por exemplo”, explicou o gestor da ONG História Viva, 

Charles Barreto. 

      A ação social foi articulada pela agência da Caixa em Barreiros, cujo gerente 

geral, Andson Kleybson, elogiou a campanha Ato Solidário: “O trabalho da Moradia e 

Cidadania é fantástico e está fazendo a diferença na vida das pessoas. Sabemos que 

o momento é muito delicado e é necessário esse tipo de ação, pois leva comida – a 

necessidade mais básica do ser humano – às pessoas que estão em situação de 

vulnerabilidade”, pontua. 

 

Moradia E Cidadania/PE Cuidando Dos Idosos Do Inter ior 

Pernambucano 

Moradia e Cidadania/PE inaugura projeto de doação mensal de insumos a 

abrigo de idosos de Afogados da Ingazeira 

Nos últimos dias, em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), 

ficou em evidência o debate sobre a importância do cuidado adequado aos idosos. 

Devido à fragilidade física, é indiscutível que pessoas da terceira idade necessitam de 

um tratamento especial, com zelo e respeito. 

      Com o intuito de cooperar com a causa, a Moradia e Cidadania/PE inaugurou 

a 6ª edição do projeto Apoio à Terceira Idade, que beneficiará 35 idosos acolhidos 

pela Associação de Saúde do Vale do Pajeú (ASAVAP), localizado no município de 

Afogados da Ingazeira, com doações mensais que visam suprir a demanda de 

insumos necessários para o grande nível de atendimento prestado pelo abrigo. 
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Como primeira ação do projeto, a Coordenação PE doou, na última sexta-feira, 27 de 

março de 2020, 60 pacotes de fraldas geriátricas (foto acima). 

      O diretor da ASAVAP, Romildo Elias, explicou como funciona o trabalho da 

associação e destacou a importância das doações: “A ASAVAP acolhe idosos que 

precisam de cuidados. Os anciões passam primeiro por uma análise familiar, 

realizada pelo conselho do idoso e CREAS, depois são encaminhados aos nossos 

serviços. É de suma importância o recebimento de doações de materiais de higiene 

pessoal, por termos que usá-los em grande quantidade“, pontua. 

      A Coordenação PE apoiará o abrigo até o mês de novembro deste ano e o 

projeto terá o acompanhamento semanal do ex-empregado da Caixa Econômica 

Federal e atual Conselheiro Fiscal Nacional da Moradia e Cidadania, Osvaldo 

Moerbeck, morador da região. O voluntário falou sobre a gratificação de contribuir 

com a causa: “É um sentimento de dever cumprido, uma ajuda, que se todo cidadão 

realizar, seremos mais solidários e resolveremos muitos problemas do Terceiro 

Setor”, disse. 

 

Em Parceria Com A Coordenação PI, Associação De Mul heres De Ilhotas 

Produz 250 Máscaras Protetivas Para Distribuição 

      Em parceria com Moradia e Cidadania/PI, a 

Associação de Mulheres de Ilhotas produziu e 

distribuiu 250 máscaras protetivas para as famílias 

da Vila Ferroviária. As máscaras foram 

confeccionadas por costureiras voluntárias da própria 

comunidade beneficiada, como forma de fazer parte 

do processo de cuidado com o próximo e reduzir as 

possibilidades de transmissão do coronavírus. 
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Para Minimizar Os Efeitos Do COVID-19, Coordenação PI Atende A 

Demanda De Dois Projetos Com O Repasse De Cestas Bá sicas 

Na última quarta-feira, 08 de abril de 2020, a 

Moradia e Cidadania/PI atendeu à demanda de mais 

um dos projetos por ela apoiados. Através da valorosa 

parceria com o grupo “Vamos Ajudar” e com atuação 

direta da Assistente Social Gersânia Mendes, foram 

repassadas dez cestas básicas para o Instituto das 

Irmãs Ursulinas de São Jerônimo de Somasca, situado 

no Bairro Real Copagre, em Teresina/PI. 

  Também no dia 08, com o objetivo de 

minimizar os impactos sociais causados pela pandemia 

do COVID – 19, a Moradia e Cidadania/PI atendeu, 

ainda, à demanda da Associação de Mulheres do 

Ilhotas, situada na Vila Ferroviária de Teresina/PI, para 

a qual foram repassadas quinze cestas básicas. A 

iniciativa contou com a participação ativa e direta da 

vice-coordenadora Solange Cordeiro e tornou-se possível através do auxílio de 

diversos colaboradores, aos quais a Coordenação agradece imensamente. 

 

Através De Parcerias, Moradia E Cidadania Leva Auxí lio Solidário À 

População Vulnerável No Piauí 

      Através de articulação e parceria com a Liga das 

Senhoras Católicas, o Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS e doações de terceiros, a Moradia e 

Cidadania/PI atendeu, no mês de abril, a duas demandas 

urgentes de gestantes no nono mês de gravidez que 

necessitavam de enxovais, uma vez que, em decorrência da 

crise socioeconômica causada pelo coronavírus, não puderam contar com nenhuma 

fonte de renda. 

Falando em doações… 
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      A Moradia e Cidadania/PI viabilizou, através do auxílio de colaboradores e de 

recursos próprios, um botijão de gás para uma família que cozinhava em um fogão à 

lenha dentro da casa. 

      Ademais, a Coordenação PI também prestou auxílio 

funerário a uma família da Zona Rural de Teresina, com 

dificuldades financeiras para o sepultamento de um familiar. 

A Moradia e Cidadania agradece às parcerias pelo 

apoio solidário e colaboração neste momento de crise: 

juntos podemos mais! 

 

Moradia E Cidadania/RJ Faz A Diferença Com Campanha  Emergencial! 

A Moradia e Cidadania/RJ também está na 

luta contra os danos socioeconômicos causados 

pelo COVID-19 e, para enfrentar este momento 

de crise, encaminhou o montante necessário para 

a aquisição de cestas básicas e articulou uma 

parceria com a Associação de Moradores de 

Neves, a qual realizou a aquisição e embalagem 

de suprimentos, bem como a preparação da 

estrutura para distribuição deles. 

A partir disto, outros parceiros e instituições foram ao encontro da 

associação e retiraram a quantidade necessária de cestas básicas para as pessoas em 

maior situação de vulnerabilidade de seus respectivos meios, entre eles: a Creche 

Comunitária São Francisco de Assis, que repassou os suprimentos a pessoas 

momentaneamente sem renda devido à crise; o Projeto Comunitário Escolinha de 

Futebol Milenium, que repassou às famílias das crianças por ele atendidas; 25 

famílias da comunidade de Tribobó; e, por fim, o pastor de uma denominação 

religiosa, que procurou a associação em busca de auxílio sua comunidade. 

A iniciativa contou, ainda, com a colaboração da Obra Comunitária São 

Francisco de Assis, que participou através da aquisição, montagem e distribuição dos 



  

 

donativos aos seus beneficiados.

colaboradores pela parceria e aos associados pelas contribuições mensais e visa 

repetir a ação por mais dois meses esse valor para ajuda a essas pessoas.

 

Moradia E Cidadania/RN Realiza Ação Emergencial Na Comunidade De 

Retiro Em Macaíba 

A Moradia e Cidadania/RN realizou, no 

mês de junho de 2020, uma visita à Comunidade 

de Retiro, no distrito de Macaíba/RN, para a 

doação de 25 cestas básicas, contemplando 

cerca de 150 pessoas com os 250 quilos de 

alimentos. 

      Na oportunidade, também foi ministrada 

uma palestra sobre a COVID

dos cuidados com a higiene e do distanciamento 

social para o combate da doença.

     A Coordenação RN já atua há 20 anos em prol da comunidade.

 

Com Ações Pelo Estado, Moradia

Luta Contra O COVID -

      A Coordenação realizou, ainda, a distribuição de 1.500 unidades 

de tecido para empregados e prestadores em unidades CAIXA e outras comunidades 

e eventos que serão realizados durante este período de pandemia causada pelo 

coronavírus. 
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donativos aos seus beneficiados. A Coordenação RJ agradece imensamente aos

colaboradores pela parceria e aos associados pelas contribuições mensais e visa 

repetir a ação por mais dois meses esse valor para ajuda a essas pessoas.

Moradia E Cidadania/RN Realiza Ação Emergencial Na Comunidade De 

A Moradia e Cidadania/RN realizou, no 

mês de junho de 2020, uma visita à Comunidade 

de Retiro, no distrito de Macaíba/RN, para a 

doação de 25 cestas básicas, contemplando 

cerca de 150 pessoas com os 250 quilos de 

oportunidade, também foi ministrada 

uma palestra sobre a COVID-19 e a relevância 

dos cuidados com a higiene e do distanciamento 

social para o combate da doença. 

A Coordenação RN já atua há 20 anos em prol da comunidade. 

Com Ações Pelo Estado, Moradia  E Cidadania/RN Também Entra Na 

-19 

      A Moradia e Cidadania/RN realizou a 

entrega de 60 cestas básicas, contendo 10 kg de 

alimento cada, em várias comunidades em situação 

de vulnerabilidade na cidade de Natal e no interior 

do Estado, tais como Quilômetro 06, Quintas, Mãe 

Luiza, Alecrim e Chão de Moreno (distrito de São 

Gonçalo do Amarante). Ao fim, os 600 kg de 

alimentos beneficiaram o total de 300 pessoas.

A Coordenação realizou, ainda, a distribuição de 1.500 unidades 

de tecido para empregados e prestadores em unidades CAIXA e outras comunidades 

e eventos que serão realizados durante este período de pandemia causada pelo 

nação RJ agradece imensamente aos 

colaboradores pela parceria e aos associados pelas contribuições mensais e visa 

repetir a ação por mais dois meses esse valor para ajuda a essas pessoas.  

Moradia E Cidadania/RN Realiza Ação Emergencial Na Comunidade De 

E Cidadania/RN Também Entra Na 

A Moradia e Cidadania/RN realizou a 

entrega de 60 cestas básicas, contendo 10 kg de 

alimento cada, em várias comunidades em situação 

de vulnerabilidade na cidade de Natal e no interior 

Estado, tais como Quilômetro 06, Quintas, Mãe 

Luiza, Alecrim e Chão de Moreno (distrito de São 

Gonçalo do Amarante). Ao fim, os 600 kg de 

alimentos beneficiaram o total de 300 pessoas.  

A Coordenação realizou, ainda, a distribuição de 1.500 unidades de máscaras 

de tecido para empregados e prestadores em unidades CAIXA e outras comunidades 

e eventos que serão realizados durante este período de pandemia causada pelo 



  

 

Moradia E Cidadania/RN Leva Cortes De Cabelo À Comu nidade De 

Retiro 

      A Moradia e Cidadania/RN levou à 

Comunidade de Retiro, no distrito de Macaíba, 

profissionais para cortar o cabelo de 14 moradores, 

aos quais foram entregues kits compostos por 

shampoo, condicionador e sabonete, embrulhados 

em embalagens feitas a partir de 

visando diminuir a poluição do meio ambiente 

através da reutilização. 

      Durante a oportunidade, a equipe da Coordenação RN reforçou, ainda, a 

importância da assepsia, do uso de máscara e do distanciamento social para o 

combate do COVID-19. 

 

Moradia E Cidadania/RS É Parceira Em Campanha Emerg encial Contra 

O COVID-19 

momento. Através da integração entre estas entidades, o Comitê está distribuindo 

semanalmente, enquanto 

situação de rua ou vulnerabilidade.

      Os salgados são preparados pelo “Amada Massa” e visam assegurar a 

qualidade nutricional dos beneficiados. Assim, garante

pequenas empresas que agem no ramo alimentício, minimizando, também, os 

impactos da pandemia na economia. Ademais, os alimentos são preparados por 

pessoas com trajetória de rua, exercendo, assim, o protagonismo social!
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Moradia E Cidadania/RN Leva Cortes De Cabelo À Comu nidade De 

A Moradia e Cidadania/RN levou à 

Comunidade de Retiro, no distrito de Macaíba, 

profissionais para cortar o cabelo de 14 moradores, 

aos quais foram entregues kits compostos por 

shampoo, condicionador e sabonete, embrulhados 

em embalagens feitas a partir de garrafas pet, 

visando diminuir a poluição do meio ambiente 

Durante a oportunidade, a equipe da Coordenação RN reforçou, ainda, a 

importância da assepsia, do uso de máscara e do distanciamento social para o 

Moradia E Cidadania/RS É Parceira Em Campanha Emerg encial Contra 

      Tendo em vista a pandemia causada pelo 

COVID 19, o Comitê Áreas Meio de Porto Alegre 

organizou uma Campanha Emergencial em parceria 

com a ONG Centro Social da Rua, o MNPR, a Escola 

EPA, o Coletivo Amada Massa e a Moradia e 

Cidadania/RS, que reuniram esforços para minimizar 

a falta de alimentos acentuada durante este 

momento. Através da integração entre estas entidades, o Comitê está distribuindo 

semanalmente, enquanto durar a quarentena, 1600 lanches para a população em 

situação de rua ou vulnerabilidade. 

Os salgados são preparados pelo “Amada Massa” e visam assegurar a 

qualidade nutricional dos beneficiados. Assim, garante-se, ainda, apoio e renda às 

resas que agem no ramo alimentício, minimizando, também, os 

impactos da pandemia na economia. Ademais, os alimentos são preparados por 

pessoas com trajetória de rua, exercendo, assim, o protagonismo social!

Moradia E Cidadania/RN Leva Cortes De Cabelo À Comu nidade De 

Durante a oportunidade, a equipe da Coordenação RN reforçou, ainda, a 

importância da assepsia, do uso de máscara e do distanciamento social para o 

Moradia E Cidadania/RS É Parceira Em Campanha Emerg encial Contra 

Tendo em vista a pandemia causada pelo 

COVID 19, o Comitê Áreas Meio de Porto Alegre 

organizou uma Campanha Emergencial em parceria 

MNPR, a Escola 

EPA, o Coletivo Amada Massa e a Moradia e 

Cidadania/RS, que reuniram esforços para minimizar 

a falta de alimentos acentuada durante este 

momento. Através da integração entre estas entidades, o Comitê está distribuindo 

durar a quarentena, 1600 lanches para a população em 

Os salgados são preparados pelo “Amada Massa” e visam assegurar a 

se, ainda, apoio e renda às 

resas que agem no ramo alimentício, minimizando, também, os 

impactos da pandemia na economia. Ademais, os alimentos são preparados por 

pessoas com trajetória de rua, exercendo, assim, o protagonismo social! 
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Com Projeto Emergencial Do Coletivo Mais Restinga, Coordenação RS 

Faz A Diferença Na Realidade De 40 Famílias 

      Visando amenizar os impactos 

socioeconômicos desencadeados pelo COVID-19, a 

Moradia e Cidadania/RS estabeleceu parceria com a 

mestre de capoeira da Comunidade Restinga, Aline 

Teixeira, através dos Comitês Áreas Meios e Porto 

Alegre. O intuito é realizar a entrega de cestas básicas 

para os moradores da Ocupação Esperança e Paz, 

totalizando 40 kits de suprimentos básicos compostos 

por alimentos, higiene e limpeza. 

      Ao todo, são 200 pessoas beneficiadas com alimentos cuja duração é de duas 

semanas para cada família. O objetivo inicial era a distribuição de 30 kits, mas, graças 

a doações, essa meta pôde ser estendida, contemplando outras dez famílias. 

 

Coordenação RS: Comitê Regional Serra Realiza Campa nha 

Emergencial Do Vale Taquari 

      O Comitê Regional Serra, da ONG Moradia e 

Cidadania/RS, realizou uma campanha emergencial 

em prol das famílias atingidas pelas enchentes do Vale 

do Taquari, no Rio Grande do Sul. 

     Ao todo, foram arrecadados R$ 10.474,80, os quais 

foram destinados à Associação dos Municípios do Vale 

do Taquari – MVAT, que ficou responsável pela 

aquisição dos suprimentos para as cerca de 100 famílias atingidas pelas enchentes. 

      A iniciativa contou com a participação da Gerente Geral Marcia Real e do 

Superintendente Executivo Cristiano Schumacher, representando a CAIXA, bem 

como do Prefeito de Imigrante, Sr. Celso Kaplan e do Gerente Geral de Arroio do 

Meio, Sr. Giovani Montana Fernandes, ambos representando a AMVAT (foto acima). 

      A Moradia e Cidadania/RS agradece a todos pela solidária participação e 

pelas doações, que permitiram fazer a diferença e amenizar a situação da população 

em vulnerabilidade. 
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Através De Parceria, Moradia E Cidadania/RS Atende À População Em 

Situação De Rua Com Alimentos 

      Em parceria solidária, a ONG Centro 

Social da Rua, o MNPR, a Escola EPA, a 

Moradia e Cidadania/RS, o Comitê Áreas 

Meio e o coletivo Amada Massa se uniram 

para minimizar a fome da população em 

situação de rua, sobretudo neste momento 

de maior vulnerabilidade ocasionado pela 

pandemia da COVID-19. 

      Assim, a partir desta semana (31/08), 

as instituições distribuirão, semanalmente, 

até o fim da quarentena, 1600 lanches para essa parcela da população. 

      Os salgados são preparados pela “Amada Massa” e visam assegurar a 

qualidade nutricional daqueles que os receberão. A partir desta parceria garante-se, 

ainda, apoio e renda às pessoas que produzem os alimentos, minimizando, também, 

os impactos socioeconômicos nocivos da pandemia. 

      As refeições são preparadas por pessoas com trajetória de rua, promovendo 

o protagonismo social! 

 

Coordenação SC Lança A Campanha “Sim! Vai Ter Natal ” 

      O ano de 2020, que marca com alegria o aniversário dos 20 anos da Moradia 

e Cidadania, tem sido também muito desafiador para todos nós: pandemia, 

isolamento, crise. Para uma parcela significativa da população, tem sido um ano 

muito, mais muito difícil pois vimos se agravar de maneira severa sua situação 

socioeconômica. 

      Um estudo da ONU do final de 2019 apresenta números bem desalentadores 

em relação ao aumento da extrema pobreza no Brasil. E a pandemia, com seus 

desdobramentos sobre a economia, agravou ainda mais este quadro. 

      Enquanto para alguns, os momentos de crise impõem revisão de gastos e 

mudança de rotina, como viajar menos, por exemplo, para boa parte da população, a 

restrição chega na mesa, na segurança (ou insegurança) alimentar. 
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      Quando falamos em indicadores, estamos dando um tratamento, digamos, 

técnico para dados estatísticos. Mas na prática, na vida real, estamos falando da 

fome! São situações limítrofes que, para um país marcado pela solidariedade e pelo 

bom humor, não deviam mais estar acontecendo. 

      Assim, o convite é para que os empregados da CAIXA, de agências, áreas 

meio, grupos de aposentados, associados ou não à Moradia e Cidadania, se 

mobilizem para reunir amigos, arrecadar doações e entregar a pessoas, famílias, 

comunidade e entidades em situação vulnerável de sua cidade, que talvez, sem esta 

ação, não tivessem um natal digno. Vamos nos conectar a uma rede de solidariedade 

para fechar com chave de ouro o ano de 2020 realizando, localmente, ações 

solidárias alusivas ao Natal. Estamos chamando esta campanha de SIM, VAI TER 

NATAL! 

      Para os colegas CAIXA que atuam em 

unidades que já tem esta prática, o convite é 

para que registrem em fotos ou vídeos, 

compartilhem em suas redes sociais e 

marquem a Moradia e Cidadania (no 

instagram @moradia.cidadania.sc, no 

facebook @moradiaecidadaniasc, no e-

mail coordenadorsc@gmail.com ou 

no whatsapp 48 9 9143-2567) e, claro, nos 

sigam nestas redes para construirmos, 

coletivamente, esta ação de amor e solidariedade. Estaremos assim, estimulando e 

encorajando equipes que ainda não despertaram esta prática. 

      Para a equipe que ainda não teve esta oportunidade, disponibilizamos abaixo 

uma espécie de passo a passo para orientar como fazer e podemos ajudar no que for 

preciso, inclusive conectar-se e inspirar-se nas pessoas e grupos que já estão 

evolvidas na campanha, fazendo expandir esta onda de afetividade e altruísmo. 

      Não estamos pensando em quantidade, competividade, mas sim no gesto 

voluntário possível, dentro de nossa capacidade e disponibilidade. Pode ser a doação 

de algumas cestas básicas numa comunidade vulnerável, a doação de presentes 

(pode ser inclusive presentes usados, em bom estado) que nossos filhos podem doar 

para serem adotados por outras crianças. Pode ser uma visita a uma instituição de 
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caridade para conhecer sua realidade. O importante, é o gesto de boa vontade, a 

disposição para ser e construir pontes. 

      Nós da Coordenação da Moradia e Cidadania SC estamos enviando a todas as 

unidades um e-mail formalizando este convite e nos colocando à disposição dos 

gestores das unidades, empregados, associados à ONG ou não, para ajudar na 

estratégia, dar ideias, apoio, motivação. Se necessário, podemos conectar você com 

os possíveis beneficiários da ação. 

 

Coordenação SP Intermedia A Doação De Equipamentos De Proteção 

Contra O COVID-19 

Com intuito de promover a 

geração de renda a costureiras que 

ficariam sem renda mensal durante o 

período de pandemia, a Coordenação 

SP encomendou, inicialmente, a 

produção de 1000 máscaras e 100 

jalecos para doação a equipes de 

saúde na cidade de São Paulo. A 

distribuição está sendo realizada por 

intermédio da vereadora Juliana 

Cardoso, que atua na área da Saúde, 

em função das limitações de 

isolamento em que a equipe da 

Coordenação está. Já foram entregues 

todas as 1000 máscaras. 

      A iniciativa contou, ainda, com a parceria da APCEF/SP na produção de 500 

máscaras duplas em TNT e 500 máscaras em tecido para serem doadas aos 

empregados da Caixa Econômica Federal. 

      A Moradia e Cidadania/SP foi responsável pela encomenda da produção dos 

equipamentos de proteção, a pesquisa de parceiros para a distribuição, o 

acompanhamento das entregas e pagamento das costureiras e informa que, 

havendo demanda e recurso, a produção continuará ocorrendo. 
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Projeto “Máscaras Para Proteção – Unidos Contra O C ovid-19” Dos 

“Gêmeos Grafiteiros” Contempla Moradia E Cidadania/ SP 

      Nascidos no bairro do Cambuci, em São Paulo/SP e conhecidos como “os 

gêmeos grafiteiros”, os artistas plásticos Gustavo e Otávio Pandolfo sempre 

trabalharam juntos: desde pequenos, os irmãos desenvolveram um modo singular de 

brincar e se comunicar através da arte, fazendo da rua seu principal lugar de fala e 

fonte de estudo. Com o passar dos anos, esse universo dos Pandolfo foi ganhando força 

e reconhecimento com sua arte rica e genuína, não apenas no Brasil, mas 

internacionalmente. 

      Neste período de pandemia, os artistas 

desenvolveram o projeto “Máscaras para proteção – 

unidos contra o Covid-19”, no qual colocaram sua 

arte em milhares de máscaras para serem 

distribuídas de forma gratuita à população em 

situação de vulnerabilidade social. 

      Assim, através da parceria com a Pinacoteca de São Paulo, os itens protetivos 

foram entregues a diversas instituições para repasse, entre elas a Moradia e 

Cidadania/SP, que distribuirá as 1500 máscaras recebidas em suas ações e distribuições 

de cestas básicas, enquanto houver estoque. 

Uma ação solidária, que traz cultura e proteção aos que mais precisam: 

prestigie quem é solidário, prestigie a cultura nacional!  

 

Moradia E Cidadania/SP Realiza Mais Uma Ação Emerge ncial Às 

Famílias Atendidas Pelo Instituto Recomeço 

      Atuante na região da Penha, na Zona Leste de São 

Paulo, em comunidades como Jardim Azirona, Caixa 

d’agua, Jardim Piratininga e Vila do Sapo, bem como em 

todo o entorno do bairro Cangaíba, o Instituto Recomeço 

se destina a atender comunidades em situação de grande 

vulnerabilidade social e, especialmente neste período, 

fortemente impactadas pela pandemia da COVID-19. 
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O local contempla cerca de 150 famílias através de ações nas áreas de assistência 

social e saúde voltadas a todos os públicos e idades da região e, diante das 

dificuldades geradas pelo atual cenário mundial, solicitou o auxílio de 100 cestas 

básicas mensais. 

      A Moradia e Cidadia/SP, na posição de principal parceira do local e ciente do 

grande impacto da atuação por eles realizada junto à comunidade paulista, se uniu 

ao Comitê Regional São Paulo Leste para arrecadar e entregar os suprimentos, 

angariando, neste mês de agosto, o total de 90 cestas básicas. 

      A iniciativa, realizada entre os dias 14 e 27 de agosto de 2020, beneficiou 

cerca de 340 pessoas e contou com o apoio solidário do Sr. Edvaldo Ferreira Moura, 

Presidente do Instituto Recomeço, e de diversos voluntários. 

      Estamos motivados com a atuação dos comitês e confiantes nessa grande 

rede do bem e agradecemos a todos pela colaboração! 

 

Moradia E Cidadania/SP Realiza Ação Emergencial Na EMEF Professor 

Franklin Augusto De Moura Campos 

      Com o intuito de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade intensificada 

pela pandemia da COVID-19, a Moradia e Cidadania/SP, entre os dias 10 e 21 de 

julho de 2020, realizou uma ação emergencial voltada à EMEF Professor Franklin 

Augusto de Moura Campos. 

      A instituição localizada na região de Vila 

Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, atua em 

âmparo às crianças nela matriculadas e suas 

respectivas famílias, bem como à comunidade do 

entorno, composta por significativa população em 

extrema pobreza e totalmente impactadas pelo 

momento que enfrentamos. 

      Diante disso, através da colaboração de voluntários, a Coordenação SP 

arrecadou recursos e forneceu 30 cestas básicas compostas por alimentos e itens de 

higiene, beneficiando diretamente 30 famílias e indiretamente cerca de 140 pessoas. 

      A diretora da escola, Heloisa Luiz, agradeceu a colaboração: “Eu, Heloisa , 

diretora desta EMEF, venho agradecer novamente a parceria dessa ONG, no sentido 
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de ajudarmos a comunidade, através do recebimento de 30 cestas básicas, que serão 

distribuídas por nosso líder Douglas, para as várias famílias necessitadas. Sabemos o 

quanto esta época está sendo difícil para nossos alunos e suas famílias e, vocês 

contribuíram e muito. Informo que as cestas estão sendo distribuídas mediante 

assinatura do responsável em documento próprio e fotografando alguns pais, desde 

que autorizados. Muitíssimo obrigada!”, pontua. 

 

Coordenação SP Doa Suprimentos Às Famílias Da 
Comunidade Vila Império Caixa D’água 

      A Moradia e Cidadania/SP, entre os dias 09 e 10 de julho de 2020, realizou 

mais uma ação emergencial para minimizar os impactos socioeconômicos da 

pandemia do coronavírus. Desta vez, os beneficiários foram os membros da 

Comunidade Vila Império Caixa D’água. 

      Através da arrecadação de recursos e do fornecimento de cestas básicas, a 

Coordenação SP apoiou a iniciativa já desenvolvida pelo Sr. Antonio Silva, o “Piancó”, 

juntamente a outros associados da APCEF/SP, destinadas às famílias da comunidade 

na Zona Sul de São Paulo. 

      Ao todo, foram arrecadas 20 cestas básicas, 

compostas por alimentos e itens de higiene, 

beneficiando diretamente 20 famílias e 

indiretamente cerca de 90 pessoas. 

      A Moradia e Cidadania/SP agradece a 

oportunidade de levar não apenas o alimento, mas 

esperança e amor às famílias neste difícil período. 

 

Em Mais Uma Ação Emergencial, Moradia E Cidadania/S P Atende Às 

Famílias Em Situação Vulnerável Da Comunidade Kolpi ng São Judas 

Tadeu 

      Neste período de pandemia, a Moradia e 

Cidadania/SP tem sido uma das principais 

parceiras da Comunidade Kolping São Judas 

Tadeu, atuante no município de Suzano/SP com 
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foco nos bairros Jardim Cacique, Jardim Colorado, Jardim Luela, Jardim Nova Urupês, 

Vila Amorim e Jardim Maitê. 

      Habitualmente, a instituição atende cerca de 120 famílias através de 

atividades ligadas à assistência social, saúde e educação para crianças e terceira 

idade. Entretanto, diante do atual cenário, a Comunidade está realizando, também, 

a entrega de cestas básicas, frutas e hortaliças, através de parceria firmada com o 

município. 

      Além dos donativos, eles têm atendido demandas acerca do processo de 

auxílio emergencial, instruindo e dando suporte àqueles que têm dificuldades no 

manuseio ou, ainda, no que tange à documentação etc. 

      As pessoas atendidas neste momento encontram-se em situação de grande 

vulnerabilidade social, um dos fatores analisados pela equipe da Instituição. Diante 

disso, a Comunidade solicitou o auxílio de 70 cestas básicas mensais, as quais a 

Coordenação SP vem atendendendo de maneira parcial nos meses anteriores. 

      Vale destacar que essa etapa foi especial 

devido ao movimento solidário dos empregados do 

Comitê Regional São Paulo Leste, que, junto à 

Moradia e Cidadania/SP, arrecadou e encaminhou as 

70 cestas básicas à Comunidade Kolping. 

      A ação, que beneficiou cerca de 400 pessoas, 

ocorreu entre os dias 14 e 22 de agosto de 2020 e 

contou com o apoio do Sr. Airton, Presidente da 

Comunidade Kolping São Judas Tadeu. 

      Estamos motivados com a atuação dos comitês e confiantes nessa grande 

rede do bem! 
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      Em tempos de quarentena, foi 

necessário que os festejos pelo Brasil se 

reinventassem e, diante de uma época tão 

desejada e de tanta alegria, como a Festa 

Junina, não poderia ser diferente! Assim, o 

evento comemorativo online voltado ao CDH 

Clube APCEF/SP foi divulgado a todos os 

assistidos do projeto e, apesar de algumas 

dificuldades de comunicação advindas da 

falta de equipamentos eletrônicos e do 

acesso a internet, o evento foi um sucesso! 

      O Arraiá da Esperança contribuiu muito com o desenvolvimento, aprendizado 

e aproximação do projeto com os participantes durante este período de isolamento, 

fortalecendo, assim, a relação das comunidades socioeducativa e familiar. 

      Com direito a premiação, diversas gincanas também animaram o evento 

ocorrido entre os dias 01 a 30 de julho de 2020, as modalidades foram: 

1 – Traje Caipira Criativo 

2 – Desenho com tema: “Tudo vai ficar bem!” 

Positividade e Esperança: A ideia foi unir as cores e a criatividade das crianças para 

tecer a esperança por dias melhores. 

3 – Comida Típica 

4 – Pipa: confecção de uma pipa criativa 

5 – Espantalho: mais criativo confeccionado com matérias recicláveis 

6 – Correio do Bem : Criar mensagens motivacionais para o momento que vivemos 

atualmente. 

      A iniciativa cintemplou cerca de 850 pessoas, entre associados da APCEF e 

FENAE, aposentados, familiares e convidados e contou com a participação da 

Moradia e Cidadania/SP, das equipesAPCEF Clube São Paulo e da APCEF Cidadã, além 

de voluntários. 

       “Evoluímos, nos divertimos e sem dúvida foi minimizado o difícil impacto 

deste novo normal. Agradecemos a APCEF Cidadã pela parceria na premiação!! Etâ 

que mesmo de longe, foi bom demais da conta sô! Ôh trem bão!!”, finaliza a equipe 

da Coordenação SP. 


