Relatório de atividades
frente ao enfrentamento
ao coronavírus
15 de abril à 15 de maio de 2020

“Possa este verso aquecer nosso coração
E iluminar a nossa mente.
Para que possamos ser firmes e confiantes:
Na nossa vontade de curar,
Na nossa vontade de dar suporte,
Na nossa vontade de irradiar amor.
E, assim, sustentar as pessoas confiadas à nós.
Levando saúde e proteção àquelas que estão em risco.”
Ute Craemer, março de 2020

O ano de 2020 mal iniciou e com ele chegou a pandemia do coronavírus que tomou
proporções mundiais trazendo incertezas, medos, crises e desafios coletivos e individuais.
Nas regiões onde residem populações em vulnerabilidade social a situação é ainda mais
agravante. A maioria dos membros das famílias trabalham na área de serviços – são babás,
zeladores, porteiros, balconistas, diaristas, motoristas - ou seja, são pessoas que não
conseguem ser dispensadas de seus trabalhos ou que são autônomas e não estão tendo a
possibilidade de gerar renda para o próprio sustento e que, também, estão com suas
crianças em casa, na companhia dos avós ou dos vizinhos. O isolamento social acaba
sendo uma realidade distante, pois infelizmente grandes famílias moram em espaços
bastante reduzidos e não têm como manter uma distância necessária e segura para não
propagar o vírus. Os cuidados mínimos de higiene e limpeza recomendados para evitar a
contaminação pelo coronavírus é uma forma de minimizar os impactos da pandemia para
este público. No entanto, com a renda familiar reduzida ou inexistente há a necessidade de
apoio para que essas pessoas possam ter acesso a esses cuidados básicos e garantir a
própria alimentação. Normalmente, não são acompanhados por um médico e quando
contaminadas chegam aos hospitais em um estado mais crítico, o que agrava ainda mais a
situação nas periferias sobrecarregando o sistema de saúde.
Mas em face a tudo isso, também vemos surgir e fortalecer uma vontade em cada um de
fazer algo para ajudar a todos a sairmos dessa situação. Um momento em que para
preservar a própria vida é necessário pensar nos cuidados com o outro. E essa necessidade
de olhar para o outro vem fomentando maravilhosos impulsos fraternos no coração de
muitos. Impulsos estes que esperamos que se tornem perene e sejam como um bom
legado, se é possível pensar assim, dessa avassaladora pandemia.

As ações a seguir mostram um pouco dos muitos impulsos fraternos que vimos tornaremse reais nos últimos dois meses na Associação Comunitária Monte Azul.
Agradecemos imensamente aos parceiros e apoiadores, como: Instituto ACP e a campanha
Família Apoia Família, Instituto Mahle, Una Capital, Banda Wonkas, Los Los Sorvetes, Braz
Pizzaria, comunidade da Escola Waldorf Rudolf Steiner, movimento "Fraternidade sem
Fronteiras“, BandUp!, rádio FM Nova Dutra 107,5, Givaudan do Brasil, Farmácia Weleda,
Sabesp, Prefeitura de São Paulo, Sodexo, Ong Vocação, Projeto CUFA, Banco BNP Paribás,
ARYSTA, Huggies (Kimberly-Clark), O Polen, Ação Comunidades Covid-19 e todos os
moradores que se mobilizam para ajudar uns aos outros, a todos que vêm apoiando de
alguma forma e que vêm mobilizando seus círculos de amizades, aos colaboradores da
Associação Comunitária Monte Azul - sempre com dedicação amorosa e empenho ao
servir às comunidades e as mais de 200 pessoas que doaram, cada uma dentro de suas
possibilidades, para realizar ações para minimizar os impactos da pandemia.

Campanha que está em andamento para mobilização de recursos
para ações de enfrentamento a pandemia do coronavírus.

Valores arrecadados na campanha e destinação até 15 de maio de 2020
Período
15 de março à 15 de abril
16 de abril à 15 de maio

TOTAL

Ações com as famílias
R$ 276.401,10
R$ 88.788,00
R$ 365.189,10

R$ 328.670,20 – em créditos de R$
300,00 mensais em cartão gift flex por
3 meses para aquisição de alimentos e
produtos de higiene e limpeza para
365 famílias das comunidades Monte
Azul, Peinha e do Horizonte Azul.
R$ 36.518,90 - para organização,
logística e sustentação das ações.

Saúde
R$ 2.645,00
R$ 132.121,64
R$ 134.766,64

Sustentação
R$ 1.322,50
R$ 12.878,71
R$ 14.201,21

R$ 27.000,00 – para ações de proteção e reconforto aos
profissionais da área da saúde.
R$ 67.500,00 – para a aquisição de respiradores
(estamos em busca de fornecedor para aquisição).
R$ 26.790,00 - para ações de proteção e garantia do
atendimento seguro para mães, famílias e profissionais
da área da saúde da Casa Angela – Centro de parto
humanizado. Com o receio de buscarem hospitais
convencionais, notamos um aumento da procura pelo
parto humanizado durante o período de pandemia,
recomendado inclusive pelo Ministério da saúde.

R$ 13.476,66 - para organização, logística e sustentação
das ações.

R$ 14.201,21 – para
garantir a sustentação da
organização em um
momento de crise
financeira e queda na
entrada de recursos.

Fontes dos valores arrecadados até 15 de maio de 2020
Período
15 de março à 15 de abril
16 de abril à 15 de maio

TOTAL
R$ 251.300 – Instituto ACP e campanha
Família Apoia Família
R$ 75.000 - Instituto Mahle

R$ 20.000 – Una Capital
R$ 10.806,76 – doações de 70 pessoas
que se envolveram na campanha.
R$ 4.500 - EcoSocial
R$ 3.582,34 – em doações de 68 pessoas
durante live da Banda Wonkas (valor total
de R$ 10.747,00 dividido nos 3 eixos de
apoio).

Ações com as famílias
R$ 276.401,10
R$ 88.788,00
R$ 365.189,10

Saúde
R$ 2.645,00
R$ 132.121,64
R$ 134.766,64

R$ 75.000,00 – Instituto Mahle
R$ 51.684,30 – doações de 39
pessoas que se envolveram na
campanha.

R$ 4.500 - EcoSocial
R$ R$ 3.582,34 – em doações
de 68 pessoas durante live da
Banda Wonkas (valor total de
R$ 10.747,00 dividido nos 3
eixos de apoio).

Sustentação
R$ 1.322,50
R$ 12.878,70
R$ 14.201,20

R$ 6.118,87 – doações de 25
indivíduos que se envolveram na
campanha.

R$ 4.500 - EcoSocial
R$ R$ 3.582,33 – em doações de
68 pessoas durante live da Banda
Wonkas (valor total de R$
10.747,00 dividido nos 3 eixos de
apoio).

Apoio às Famílias

Ações realizadas com a campanha

Apoio à 365 famílias das comunidades Monte
Azul, Peinha e Horizonte Azul com o valor de
R$ 300,00 mensais por três meses,
disponibilizados preferencialmente para
representantes mulheres das famílias por
meio de crédito mensal em um cartão gift
flex, para que as famílias possam adquirir
alimentos da cesta básica e artigos de higiene
e limpeza, tendo acesso em mercados locais
próximos às suas residências e de acordo
com suas necessidades, evitando
aglomerações e colocar pessoas em risco.

Apoio à Saúde
Para ações de proteção motivação
aos profissionais da área da saúde,
para que se sintam fortalecidos
para enfrentar a situação. Foram
realizadas para cerca de 1.500
colaboradores da área da saúde:
- Distribuição de cesto de
chocolates para as unidades em
final de março;
- Confraternização da Páscoa colomba pascoal;
- Comemoração 12 maio - aos
profissionais da saúde e
enfermeiros, botom e pão de mel.

Ações realizadas com outros apoios para o enfrentamento da
pandemia do coronavirus Disposição da equipe médica e
terapêutica do Ambulatório para
fazer conversas solidárias online,
além do atendimentos com mães,
coordenadores e educadores, bem
como atendimentos específicos aos
pacientes que necessitam de
medicação psiquiátrica.
Visita a Comunidade Monte Azul para informar a
importância do isolamento social e reforçar a
utilização do uso de máscaras em qualquer
distância. Confecção e distribuição de máscaras;
além de, ação do Ambulatório Monte Azul e UBS
Vila das Belezas para conscientização do
isolamento social, utilização de máscaras e
importância de higiene, bem como, manter
crianças dentro de casa.

250 kits de
álcool em gel
doados por
voluntária para
distribuição na
Comunidade
Monte Azul.

50 caixas d’água de vinil entregues pela empresa
Sabesp e coscientização sobre a importância na
higienização da caixa, em ação realizada por lideranças
da Comunidade Monte Azul. A Dra. Lucila Miranda na
orientação sobre o distanciamento social.

Ações realizadas com outros apoios para o enfrentamento da
pandemia do coronavirus

300 kits de barras de sabonetes,
doados pela empresa Givaudan,
distribuidos para as comunidades
Monte Azul, Peinha e Horizonte Azul.

Visitas domiciliares
realizadas pela equipe de
Enfermagem e Assistência
Social do Ambulatório
Médico Terapêutico para
soluções de casos
específicos de abrigamento,
violência física, dentre
outos. As educadoras e
coordenadoras dos
programas estão fazendo a
escuta das necessidades
junto as famílias e os
encaminhamentos pra o
projeto Iluminando Vidas,
quando necessário.

151 famílias das comunidade
Monte Azul, Peinha e Horizonte
Azul beneficiadas com a doação de
cestas orgânicas e biodinâmicas,
ação coordenada pela
nutricionista Gabriela Almeida.

1.800 picolés do doados Los Los
sorvetes para os colaboradores da
área da Saúde do Programa
Estratégia Saúde da Família, como
forma de trazer conforto a
situação de pressão e risco que
estão vivendo para ajudar a salvar
vidas.

Campanha realizada pela rádio
FM Nova Dutra 107,5 para
arrecadação de alimentos e
divulgação da Campanha
realizada pela Associação
Comunitária Monte Azul.

100 sabonetes
doados pela
empresa Weleda
do Brasil
distribuidos para
famílias da
comunidade
Monte Azul.

“Eu estou muito grato por
ainda estar tendo aulas via
whatsapp por estar
aprendendo de prevenção e
cuidados, aprendendo receitas
novas até mesmo pra
aumento da imunidade nessa
época da pandemia. Vou leva
isso comigo pra sempre.
Aprendendo receitas de
aproveitamento com cascas
de batatas e outras novas
receitas, mesmo com tudo
isso, graças a professora
Lucimar que nos orientou. Na
época da Páscoa conseguir
fazer ovos de Páscoa. Estou
muito grato muito obrigado
professora Lucimar”

Ações realizadas com outros apoios para o
enfrentamento da pandemia do coronavirus
As aulas em muitos dos programas
continuam acontecendo, porém
com orientação às famílias e de
forma virtual e por Whatsapp. Os
educadores estão sendo
resilientes, entendendo o
potencial dos recursos disponíveis,
buscando a implementação de
soluções tecnológicas que antes
eram vistas como secundárias e
agora se transformaram em
ferramentas padrões para dar
aulas. Estão acontecendo desde
aulas virtuais de música, como
oficinas de confeitaria e propostas
de atividades e trabalhos manuais
com as crianças, como a confecção
de máscaras. Os materiais estão
sendo fornecidos para as famílias,
assim como o empréstimo de
instrumentos musicais.

Ações realizadas com outros apoios para o
enfrentamento da pandemia do coronavirus

Foi criada uma página no Facebook
diversas orientações da equipe
multidisciplinar do Ambulatório para
crianças, adolescentes, famílias e
educadores, além de contos, exercícios
posturais, orientações odontológicas
dentre outros. Sempre às terças e feiras
das 11h às 12h ocorrem livesque tratam
de assuntos relevantes relacionados
saúde e à situação de pandemia.
facebook.com/vidasiluminando/

517 famílias do Horizonte
Azul beneficiadas com
cestas básicas doadas pelo
Projeto CUFA, Ong
Vocação, Ação
Comunidades Covid-19 e
com recursos de
programas em parceria
com a prefeitura.

594 ovos de Páscoa foram
doador pelo Banco BNP
Paríbas para as crianças
das comunidades Monte
Azul, Peinha e Horizonte
Azul, além dos
profissionais da área da
saúde da Casa Angela.

Ações realizadas com outros apoios para o enfrentamento da
pandemia do coronavirus
“Eu tô gostando porque eu ganhei uma cesta.
Justo na hora em que eu estou mais precisando!
La em casa está todo mundo “ferrado” sem
trabalho. Então tô precisando mesmo. Chegou
numa hora boa. Já ajudei muita gente, hoje sou
eu que tô precisando de ajuda.”

135 cestas básicas doadas pela Ong
Vocação, distribuídas para famílias
de alunos e a comunidade Monte
Azul, além de 110 trufas
distribuídas para a comunidade
doados pela empresa Aryzta.

Na Páscoa foram realizadas
homenagens para os
profissionais da área da saúde
pelos alunos dos programas da
Monte Azul, através de vídeo e
presentes como uma cesta
com máscaras, biscoitos,
cartinhas entre muita outras
lindas manifestações de
gratidão e carinho.

Ações realizadas com outros apoios para o enfrentamento da
pandemia do coronavirus
50 cestas de alimentos e de
produtos de higiene adquiridas
com campanha de
crowdfunding (contou com a
doação de 79 pessoas)
distribuídas para as famílias que
mais estavam precisando de
alunos da comunidade Peinha.

165 cestas básicas
distribuídas para
famílias dos alunos
da Peinha, doadas
pela Ong Vocação.

120 ovos de Páscoa
adquiridos com campanha
de crowdfunding (contou
com a doação de 44
pessoas) distribuídas para
os alunos da favela Peinha.

Para o público de pessoas com deficiência, 85 alunos
e suas famílias, estão sendo enviadas informações
durante toda a quarentena com orientações sobre o
Covid-19, além de vídeo aulas com propostas de
atividades e ritmo da manhã, comemorações em
forma de mensagens, lembretes, versos e vídeos,
como: Dia das Mães, Dia da Síndrome de Down,
épocas (como Páscoa e Pentecostes), dia mundial de
Conscientização do Autismo; além do envio do
parabéns em violino para os aniversariantes, de
forma a mantê-los envolvidos e motivados. Também
foram distribuídas cestas básicas para as famílias.
Campanha
arrecadação de
vestimentas
para moradores
da comunidade
Monte Azul.

80 máscaras de pano e foram
distribuídas para moradores da
comunidade Peinha.

Ações realizadas com outros apoios para o enfrentamento da
pandemia do coronavirus
400 cestas básicas
doadas para
famílias das
comunidades
Monte Azul, Peinha
e Horizonte Azul
por meio de
campanha da
empresa BandUp!

Distribuição de pães feitos pelos pais, avós e alunos
da Escola Waldorf Rudolf Steiner, entregues toda
segunda-feira para a comunidade Horizonte Azul.

250 refeições por
semana para famílias
da Terra Prometida, no
Horizonte Azul, doadas
pela Braz Pizzaria.

Ações realizadas com outros apoios para o enfrentamento da
pandemia do coronavirus
500 unidades de
álcool 70º doadas
pela empresa Natura
usuárias da Casa
Angela para cuidados
puerpérios e
colaboradores.

25 litros de álcool gel doados
por apoiador da Monte Azul
distribuídos em pequenos
frascos para colaboradores e
uso na Casa Angela.

600 máscaras de pano
arrecadadas em
campanha nas redes
sociais para doação de
tecidos, máscaras de
pano ou de
contribuição financeira
(para produzir as
máscaras), distribuídas
para as gestantes e
acompanhantes da
Casa Angela.

5.280 pacotes de fraldas
descartáveis doadas pela empresa
Huggies (Kimberly-Clark)para
usuárias da Casa Angela, das UBS´s
da Associação Comunitária Monte
Azul, a moradores das
comunidades Monte Azul, Peinha,
Horizonte Azul e assentamentos da
região do Horizonte Azul (Terra
Prometida e Nova Vila Vera Cruz).

Ações realizadas com outros apoios para o enfrentamento da
Uma tonelada
pandemia do coronavirus
de alimentos,
cobertores,
absorventes,
máscaras e
roupas para
crianças
pequenas
doados pela
comunidade
escolar da Escola
Waldorf Rudolf
Steiner.

300 picolés doados pela Los Los
Sorvetes para serem vendidos e
transformados em cestas de
alimentos para a comunidade
do Horizonte Azul.

90 cobertores, 90
gorros e 96 meias
e máscaras
doados para a
comunidade do
Horizonte Azul
por uma
apoiadora.

Cinco toneladas de
alimentos doados
pelo movimento
"Fraternidade sem
Fronteiras" para o
assentamento Terra
Prometida, vizinha à
nossa Horta
Educativa.

70 litros de álcool gel
doados por apoiador
da Monte Azul
distribuídos em
pequenos frascos
para famílias do
Horizonte Azul.

Obs. Para a realização das ações foram atendidos todos os parâmetros de segurança que a OMS indica, como uso
de máscara, luvas, touca, avental impermeável, distanciamento físico e não promover aglomeração de pessoas.

A todos que vêm colaborando para minimizar os impactos da pandemia do
coronavirus, os nosso mais sinceros agradecimentos!
Que possamos sempre estar a serviço de um mundo mais humano e justo.
Tranformar é possível.

