CASA DA
CIDADANIA

ALVORADA / RS

Loja Social

Casa da Cidadania
Espaço humano, de inserção social e
participação comunitária em Alvorada

A Casa da Cidadania é um espaço
desenvolvido para abrigar diversas
iniciativas e projetos sociais. O local
é coordenado pelo Gabinete da
Primeira-Dama, Maria Zoreti. A Casa
abriga também a Loja Social, espaço
de cidadania desenvolvido pelo
Gabinete da Primeira-Dama e que
beneﬁcia milhares de pessoas que
escolhem suas roupas no local. A
Casa da Cidadania foi inaugurada no
dia 29 de maio de 2013.

Casa da Cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA
Rio Grande do Sul – Brasil

Ônibus da Cidadania

Gabinete da Primeira-Dama

Igualdade, respeito, autonomia
e uma postura de dignidade em
prol da autoestima.

As famílias beneﬁciadas são
encaminhadas pelo CRAS de sua região.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
Rio Grande do Sul – Brasil

Rua Wenceslau Fontoura, 126 - Nova Americana
(atrás do Ginásio Municipal Tancredo Neves)

Loja Social

Gabinete da Primeira-Dama
Coordenadoria de Comunicação Social 2013

Loja Social

Ônibus da Cidadania

ALVORADA / RS

Iniciativa de sucesso do Gabinete da
Primeira-Dama que beneﬁcia milhares de
pessoas serve de modelo para o País
A Loja Social foi inaugurada no dia 29 de
maio no espaço onde também se localiza a
Casa da Cidadania, na rua Wenceslau
Fontoura, 126, no bairro Nova Americana. Na
Loja, as pessoas beneﬁciadas podem
escolher para elas e seus familiares as
roupas e demais itens arrecadados durante a
Campanha do Agasalho e outras ações
beneﬁcentes da Prefeitura. A Loja Social,
iniciativa do Gabinete da Primeira-Dama de
Alvorada, Maria Zoreti, já disponibilizou
milhares de roupas e acessórios à
comunidade da cidade, pessoas cadastradas
nos Centros de Referência de Assistência
Social e beneﬁciárias de programas sociais.
O espaço funciona como uma loja,
inclusive com provadores. A iniciativa
recebeu elogios de diversos representantes
da comunidade, intelectuais, imprensa,
políticos nacionais e até autoridades
internacionais que visitaram a Loja, como a
neozelandesa Elisabeth Remmerswaal. A
Loja Social é um espaço que atende com
dignidade, humanismo e respeito os
cidadãos alvoradenses.

Ônibus da Cidadania – Loja Social
Um veículo em prol da comunidade
O Ônibus da Cidadania funciona como
uma extensão da Loja Social. O veículo já
percorreu diversos locais no município
distribuindo milhares de roupas e outros
itens aos alvoradenses. O Ônibus da
Cidadania –Loja Social foi lançado no dia
17 de agosto durante a primeira edição da
Caravana da Cidadania, realizada na
escola Leonel Brizola, no bairro Sítio dos
Açudes. A Caravana busca ampliar o
atendimento das comunidades mais
necessitadas do município em ações de
inserção a serviços de saúde, direitos
humanos, educação, cultura, meio
ambiente, esportes, assistência social,
entre outros projetos. O ônibus teve um
papel fundamental durante a enchente
que atingiu em agosto e setembro de
2013 o município de Alvorada sendo
deslocado para as regiões mais atingidas
beneﬁciando milhares de cidadãos que
puderam escolher roupas e outros itens
para eles e os familiares.
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