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3 boas notícias no ambiente do Projeto e/ou território: 
 

1. Além das doações e das nossas ações pelos atendidos que incluem a distribuição de: 

- Cestas básicas em abril, maio e junho para 132 famílias 

- Máscaras de proteção: voluntários compraram tecidos e elásticos, mediram, cortaram e 

enviaram para 5 pessoas de São Remo. Essas pessoas costuraram e a AGENTE irá remunerá-

las por esses serviços, e distribuir as máscaras com as cestas básicas. A confecção e 

distribuição de máscara é uma ótima notícia, pois além da distribuição de quase 1.000 

máscaras também está gerando renda nesse momento de crise para essas 5 famílias 

  

- kits de 

escovação: https://www.instagram.com/p/B_0fWChj1zG/?utm_source=ig_web_copy_link 

- álcool gel: https://www.instagram.com/p/B_q6hppDLMS/?utm_source=ig_web_copy_link  

  

Agradecemos o apoio que tem vindo de grupos/pessoas novas (Colgate, Cortesia Concreto, 

museus da USP) e antigas (padrinhos, IMeL Saúde, Missão Aliança etc) 

  

2. Equipe de coordenação que tem feito um excelente trabalho de articular todas essas ações 

de apoio! 

  

3 desafios ou riscos que podem comprometer o andamento do trabalho: 

1. O principal desafio é a própria pandemia que já está interrompendo/ limitando nossas ações. 

Grande parte dos moradores trabalham nos serviços essenciais, portanto, não podem ficar em 

casa. Também temos aqueles que podem, mas não ficam. Infelizmente já temos vários casos 

de COVID-19 e, pelo menos, uma morte confirmada em São Remo. 

2. Um outro desafio é manter o contato com todas as famílias, temos algumas pessoas que 

não tem telefone em casa ou celular.  

https://www.instagram.com/p/B_0fWChj1zG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_q6hppDLMS/?utm_source=ig_web_copy_link
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As famílias estão bem, na medida do possível. Já temos alguns relatos de pessoas que ficaram 

desempregadas ou foram afastadas do trabalho por causa da crise. 

3. Coordenar e cuidar da equipe que está trabalhando de forma remota.  

Optamos por antecipar as férias de parte da equipe. Nesse momento a Coordenação 

Pedagógica e Administrativa segue dando apoio as famílias pelo grupo de pais do watssap e 

na entrega de cestas e outras doações que estamos recebendo. A nossa colaboradora 

Rosemeire está indo uma vez por semana para fazer a limpeza do espaço e, também está nos 

ajudando na entrega de doações. 

  
TABELA DE FÉRIAS DA EQUIPE. 
  

Função Nome Férias? 

Coord. Administrativo Adelvan Não 

Educadora Antonia Sim 

Educadora Barbara Sim 

Aux. Administrativo  Bruno Sim 

Educador Caetano Sim 

Aux. Cozinha Dora Licença 

Educadora Fabiana Sim 

Aux. Cozinha Maria das Dores Sim 

Aux. Limpeza Rosemeire Não 

Educadora Samara Sim 

Coord. Pedagógica Tauane Não 

  
  
3 prioridades chaves para os próximos 120 dias: 

1. A prioridade nesse momento é tentar ajudar às famílias de diferentes formas e tentar 
mobilizar recursos. 
2. Criar canal de comunicação eficiente e eficaz com as famílias atendidas 
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3. Planejar em outras ações de apoio a medida que a situação se agravar na comunidade 
(aumentar número de contaminados, mortes etc) 

  

 


