No momento em que o sistema educacional encontra-se paralisado devido à
pandemia de coronavírus, o Instituto Jama continua direcionando suas ações
sociais para o auxílio das comunidades mais diretamente atingidas pela crise.
Nesse contexto, vem doando cestas básicas que beneficiarão diversas famílias.
Como consultora executiva, tenho acompanhado ações de solidariedade em
todo o Brasil e não posso ficar indiferente como pessoa e profissional. Quero
ajudar e mobilizar outras pessoas a fazer o mesmo. A sensação de impotência
que o isolamento provoca não pode anular a nossa capacidade de sermos
mais solidários e de contribuir do jeito que der.
Nas últimas semanas, o Instituto Jama se uniu à Central Única das Favelas
(Cufa) e Instituto Floresta para fomentar a chegada de alimentos e produtos de
higiene e limpeza às famílias de comunidades mais vulneráveis no Rio Grande
do Sul. A Cufa vem fazendo um trabalho incansável de mapear os núcleos mais
necessitados, mas é difícil estabelecer um critério para fome. O Instituto
Floresta conta com o cadastro de 350 entidades, fornecido pelo Banco de
Alimentos, mas os pedidos vão além destas organizações cadastradas.
Como podemos ajudar sem sair de casa?
Janaina Audino
Consultora Executiva
Insituto Jama

Reunimos seis ações voltadas para o combate ao coronavírus. Veja com qual
causa e organização você mais se identifica e colabore. E se você conhecer ou
atuar em uma organização social que necessita de ajuda, nos avise pelo e-mail
contato@institutojama.com.br para incluirmos na lista.
Juntos na luta contra o vírus!
#juntoscontraovírus

https://www.institutoculturalfloresta.org.br/

Somos uma instituição sem fins lucrativos que acredita que todos os cidadãos
têm capacidade e o dever de contribuir para tornar o Rio Grande do Sul um
ambiente seguro através da segurança e da educação, onde seja possível a
cada um desenvolver plenamente o seu potencial e participar de maneira
produtiva do desenvolvimento econômico e social do Estado.
Como resultado do chamado do ICF, milhares de famílias receberão cestas
básicas durante a grave crise imposta pela pandemia da COVID-19. Graças às
doações recolhidas pela entidade, serão destinados R$ 2 milhões para adquirir
aproximadamente 30 mil cestas básicas (a metade a ser distribuída em abril).
As cargas rumo às entidades encarregadas de distribuí-las às comunidades
partem do Banco de Alimentos, na zona norte de Porto Alegre. Para ampliar as
doações e continuar as entregas de cestas pelos meses seguintes, o ICF e os
parceiros dessa iniciativa precisam da sua doação.

Instagram: @favelacontraovirusrs
Facebook: Favela Contra o Vírus RS
CNPJ: 08.053.055/0001-71
Banco: Banrisul 041 Agência: 0100 Conta poupança: 413985860-8
Com sede na Rua Mariano de Matos, 107 no bairro Morro Santa Tereza em
Porto Alegre/RS, a CUFA promove atividades nas áreas da educação, lazer,
esportes, cultura e cidadania, como grafite, DJ, break, rap, audiovisual,
basquete de rua, literatura, além de outros projetos sociais.
A CUFA/RS iniciou a campanha #favelacontraovirus com a intenção de
corresponder ao seu papel social neste momento de crise. Com a mobilização
de boa parte de seus colaboradores, atua em 3 frentes diferentes: Informação,
#ficaemcasa e Doações.
Na parte de Informação, as redes sociais da CUFA/RS se estabelecem como
fonte segura e confiável de informações de cunho essencial para prevenção do
coronavírus, como instruções higiênicas e dados sobre as comunidades
afetadas.

www.saudecriancapoa.org.br
CNPJ: 09.105.082/0001-03
Banco: Banco do Brasil Agência: 2375-2 Conta corrente: 12718-3
O Saúde Criança Porto Alegre é uma organização da sociedade civil, sem fins
lucrativos e sem filiação política ou religiosa, que desde 2007, atua junto ao
Hospital Criança Conceição.
Cadastra famílias com crianças portadoras de doenças crônicas e as inclui
durante dois anos num Plano de Ação Familiar que abrange cinco áreas:
Saúde, Moradia, Renda Familiar, Educação e Cidadania. O atendimento tem
como objetivos prioritários quebrar o ciclo vicioso das internações hospitalares,
proporcionar condições de saúde e bem-estar às famílias e promover a
reestruturação e o autossustento do núcleo familiar.

Esta é Kimi, que completou 2 anos neste mês!
Desde maio de 2019, ela e sua mãe são
acolhidas por nossa equipe, que auxiliaram na
adaptação em um novo país, e com um
diagnóstico de doença crônica.
Com o apoio do Saúde Criança a família está
se organizando financeiramente, o que
contribuiu para a evolução da saúde da Kimi,
que agora já não precisa mais utilizar sonda
nasal.

https://amigos.santacasa.org.br/areas-de-apoio/doe-vida-leitos-paratratamento-do-coronavirus
A Casa de Apoio Madre Ana proporciona um acolhimento digno a pacientes
pediátricos e adultos portadores de câncer, transplantados, com problemas
cardíacos, dentre outros, juntamente com seus acompanhantes vindos do
interior do Estado e de outros estados brasileiros. São pessoas de baixa renda
que necessitam de um suporte integral durante o período do seu tratamento na
Santa Casa.

O que mais necessitamos: Produtos de limpeza: alvejante, desinfetante, água
sanitária e detergente de louça. Sabão em pó e amaciante. Alimentos: Óleo de
Cozinha. Biscoitos doces e salgados. Leite Leite em pó

https://www.santazitadelucca.com/doe
CNPJ: 90.744.129/0001-05
Banco: Banrisul 041 Agência: 0030 Conta Corrente: 06.853911.2-1
A Santa Zita é mantida por doações de pessoas físicas e jurídicas e suas ações
estão centradas na valorização das crianças para promoção social da família
como um todo.

https://aldeiadafraternidade.org.br/
@aldeiadafraternidade
CNPJ: 92882190000136
Banco: Banrisul 041
Agência: 0851
Conta Corrente: 06.06.500.500
A Aldeia da Fraternidade é uma
associação sem fins lucrativos que
oferece novas oportunidades para a
vida de centenas de crianças, jovens
e famílias em situação de
vulnerabilidade social.
Telefone: (51) 99200.0220

