
Desde o início da pandemia do coronavírus,
e do momento em que Jundiaí decretou
estado de calamidade pública, todos
tivemos que ajustar nossa rotina para essa
nova realidade. Muitos deixaram de
trabalhar, as crianças e adolescentes
deixaram de frequentar à escola, e nós, da
Almater, tivemos que suspender todas as
nossas atividades aqui no espaço do
Centro Comunitário, que antes eram
realizadas com as crianças, adolescentes e
também com as famílias.
 
Essas medidas foram (e ainda são)
importantes para tentar conter ao máximo
a disseminação do vírus e impedir que as
pessoas ficassem doentes.
 
 

ALMATER DISTRIBUI KITS DE
ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES DO SCFV
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A atuação da Almater no Jardim São
Camilo só é possível graças a uma
parceria com a Prefeitura de Jundiaí,
para oferecermos o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Executado em parceria com o CRAS São
Camilo, esse serviço é ofertado para as
famílias que se encontram em alguma
situação de risco social, e que por isso,
precisam de uma atenção especial e de
um atendimento qualificado para superar
essas situações

Monique, 10 anos



Faz parte do serviço de convivência, não
apenas o apoio familiar que estamos dando as
famílias, mas também a participação das
crianças e dos adolescentes nas atividades
propostas por nós.
 
Mesmo com as atividades presenciais
suspensas, o SCFV não parou. Por isso, no dia
09/06/20, distribuímos kits com materiais e
orientações, para que as crianças e
adolescentes pudessem continuar de alguma
forma realizando as atividades em casa e  com
o apoio da família.
 
A proposta é que crianças e adolescentes com
o apoio das famílias, realizem 2 vezes por
semana atividades como: confecção de
brinquedos, criação de histórias, desenhos etc.
Toda semana a equipe do SCFV envia vídeos
explicativos sobre a realização de cada
atividade. Os vídeos são enviados através do
grupo do WhatsApp.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS CONTINUA
FAZENDO A DIFERENÇA NA VIDA DE

MUITAS FAMÍLIAS

Kemmily, 10 anos

Por meio da Prefeitura de Jundiaí, estamos
conseguindo distribuir além das  cestas básicas,
outros alimentos que complementam as
refeições das famílias que a Almater atende no
Jardim São Camilo.
Na segunda semana de junho, foram entregues
para 45 famílias frangos e salsichas.



Além da Prefeitura de Jundiaí, o Mesa Brasil
Sesc entrega semanalmente alimentos
para que sejam ofertados as famílias que
atendemos.
 
Todos os alimentos assim que chegam no
Centro Comunitário, são triados e
separados. Após essa triagem, a equipe
monta os kits de acordo com a quantidade
de famílias. Em média atendemos toda
semana 45 famílias com a entrega de
alimentos e outros itens que chegam
através de doações ou de parceiros como o
Mesa Brasil Sesc.

AÇÕES SOLIDÁRIAS EM PROL DA ALMATER AGITARAM O
FINAL DE SEMANA EM JUNDIAÍ

No dia 13/06, a cantora Mayara
Manga e a galera da Contra Mão
realizaram uma live solidária no
canal deles no YouTube.
 
Todo valor arrecadado foi
destinado à compra de fraldas e de
leite que serão entregues para as
famílias do Jardim São Camilo.
 
Com esta ação, foi possível realizar
a compra de 720 unidades de
fraldas e 96 caixas de leite de 1 litro.
Com essa ajuda, nossa campanha
do mês de junho atinge a meta
estabelecida. Agradecemos mais
uma vez à todos que colaboraram.
 
 



CERVEJARIA REALIZA DRIVE-THRU SOLIDÁRIO

Também no dia 13/06, a Cervejaria
Antony's Beer & Co realizou um Drive-Thru
solidário para arrecadar alimentos não
perecíveis, fraldas e leite para a
Associação Almater. Muitas pessoas
passaram por lá e deixaram sua
contribuição.
 
A gestora de projetos Narrinam Camargo
ressaltou o quão importante foi a
realização da ação: "Ficamos muito felizes
por fazer parte desta ação. É muito
gratificante ver que nosso trabalho tem
sido admirado por tantas pessoas e que
essas estão cada vez mais se propondo a
ajudar a Almater nesse momento".

Quem quiser ajudar a Almater nesse
momento, continuamos recebendo
doações de alimentos, fraldas, materiais
de limpeza e de higiene pessoal.
 
Para saber acesse nossas redes sociais.

CONHEÇA NOSSO INSTAGRAM

CONHEÇA NOSSO FACEBOOK

https://instagram.com/associacaoalmater?igshid=1niyrlsbceftp
https://www.facebook.com/associacaoalmater/

