OS ATUAIS
DESAFIOS DA

E

m entrevista ao Gestores Em Pauta, a gerente estadual de Projetos,
Captação de Recursos e Finanças da Moradia e Cidadania, Lourdes
Barboza da Silva, fala dos desafios de hoje da Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público com as dificuldades econômico-financeiras que o
Brasil vem enfrentando.

Moradia e Cidadania hoje, depois de 19 anos de atividades - A Moradia e Cidadania
foi registrada oficialmente em outubro de 2000, portanto com quase 19 anos de
atividades formais. O trabalho foi uma sequência natural aos comitês da Ação
da Cidadania, fundada pelo Betinho, em 1993, a partir do Movimento pela Ética
na Política. Tal movimento objetivou a mobilização de todos os segmentos da
sociedade na busca por soluções para as questões da fome e da miséria. Naquele
momento, muitos empregados da CAIXA se engajaram na ação e constituíram a
ONG, com atuação em todos os estados, por meio de coordenações estaduais.
“Atualmente, com as aposentadorias, afastamentos por licença particular e situação
econômico-financeira, a quantidade de associados foi reduzida significativamente
em todo o País, em movimento oposto às demandas sociais, o que fez com que
vários projetos perdessem o nosso apoio financeiro”, explicou Lourdes.
Principais demandas atuais Embora as demandas sejam
inúmeras,
(cesta
básica,
moradia, saúde, educação
complementar,
geração
de renda, etc.), eles atuam
com foco em Educação
e Geração de Trabalho e
Renda, conforme definido
pelo Conselho Deliberativo
cujas ações estruturantes são:
inclusão digital, alfabetização
de crianças, jovens e adultos,
educação
complementar,
qualificação
profissional
e promoção de economia
solidária.
Em São Paulo, com o voluntariado e a parceria com

A QUANTIDADE
DE ASSOCIADOS
FOI REDUZIDA, EM
MOVIMENTO OPOSTO
ÀS DEMANDAS SOCIAIS,
O QUE FEZ COM QUE
VÁRIOS PROJETOS
PERDESSEM O NOSSO
APOIO FINANCEIRO

O EMPREGADO DA
CAIXA TEM O DNA
SOCIAL E SABE
DOS BENEFÍCIOS
RECEBIDOS POR
AQUELES QUE
ATENDE NO SEU
DIA A DIA

a APCEF – Clube, oferecem
atividades culturais e de esportes, atendimento psicológico
e terapia floral. Atualmente,
atendemos 1,8 mil pessoas
nos projetos contínuos somente em SP.

Próximos

projetos

-

Sensibilização do empregado
CAIXA para captação de novos
associados e revitalização dos
comitês regionais. A partir
disso, estes poderão indicar
novas parcerias e projetos a
serem beneficiados, de acordo
com as diretrizes e recursos.

Como doar em SP - Para contribuir com um tíquete-alimentação, basta
preencher o termo de adesão, enviar por malote para a agência 4105 - Vila
Sabrina/SP, a/c ONG Moradia e Cidadania. Para outras doações, entre em
contato conosco por meio do e-mail administrativosp@moradiaecidadania.org.br
“O empregado da CAIXA tem o DNA social e sabe da extensão dos benefícios
recebidos direta ou indiretamente por aqueles que atende no seu dia a dia e
também da imensa desigualdade em nosso País. Muitos sentem vontade de
praticar serviço voluntário e de contribuir de alguma forma para a redução
desse cenário, mas não encontram tempo/oportunidade”, afirmou Lourdes,
“contribuir com um vale-alimentação por mês é fazer parte desse ato de amor,
respeito, compaixão, justiça e solidariedade a quem tem menos oportunidades
que nós. Faça parte dessa rede do bem, contribuindo e conhecendo os projetos
desenvolvidos.

CONTATOS
www.moradiaecidadania.org.br.
@moradiaecidadaniasp
Oscip moradia e cidadania sp

Destacar e encaminhar via malote para: Agência 4105 - Vila Sabrina a/c Moradia e Cidadania SP

Desejo associar-me à MORADIA E CIDADANIA e contribuir
com projetos vinculados à COORDENAÇÃO SÃO PAULO
EMPREGADO ATIVO
Deseja ser Voluntário?
SIM

APOSENTADO FUNCEF
Fone/Celular

Empregados ou Aposentados da CAIXA

Nome:

Matrícula CAIXA

NÃO

E-mail rede CAIXA:
E-mail Particular:

1)Autorização
Autorizo a averbação em folha de pagamento do valor equivalente a um tíquete de alimentação/refeição ou 90% desse valor, no caso de
aposentado, em favor da ONG Moradia e Cidadania
São Paulo ___/___/___
Assinatura

