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Resumo  
 
Diante da realidade da população local, sentiu-se a necessidade de oportunizar à 
comunidade qualificação profissional e geração de trabalho e renda. Assim, em 1999 
iniciou o processo de organização, criação e legalização da Cooperativa de Moradia 
e Construção Comunitária (CMCC), que em 2009 juntamente com a Universidade 
Federal do Rio Grande, contando com a assessoria da Escola de Engenharia (EE) e 
o Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico (NUDESE) escreveram o projeto: 
A fabricação de tijolos e ecológicos como uma alternativa para reduzir o desemprego 
e a melhoria das habitações populares na cidade do Rio Grande, que visava 
qualificar a mão de obra. Para o início das atividades deste projeto foi estabelecido 
um cronograma, cujas metas já atingidas deste ciclo de trabalho são: seleção de 
bolsistas, orçamento dos equipamentos permanentes e de consumo, bem como a 
aquisição destes, produção de material didático e a realização de cursos para a 
qualificação da mão de obra na construção civil. Dentre as atividades listadas, 
destaca-se a realização de cursos, pois os mesmos são gratuitos e sem restrição de 
idade ou sexo, com o único intuito de qualificar a mão de obra na área da construção 
civil tão deficiente na cidade hoje. Ao término da primeira turma do curso, observou-
se uma grande aceitação da sociedade perante esta oportunidade visto que o 
número de inscritos para a segunda turma que esta em andamento triplicou perante 
a turma anterior. 
 


