
As famílias do Jardim São Camilo
receberam bananas doadas pelo Mesa
Brasil Sesc, abacates doados pelos
voluntários Hildebrando e Daniela
Pinheiro e leites arrecadados na
Campanha, além de máscaras
confeccionados pelo casal: Ana
Filomena Simeão Rosa e Geraldo
Fernandes Rosa, que mais uma vez
contribuíram com o bairro.
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"Obrigada por mais este gesto
de amor ao próximo". Fala da

dona de casa Marlucia de Souza
Castro, ao comentar sobre as

doações recebidas nesta
semana na Associação Almater



Ao todo foram contempladas 44 famílias
que fazem parte do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV) da Almater.
 
A demanda por leite é grande no bairro e
com a ajuda das doações foi possível
atender as famílias neste momento. As
frutas também possuem bastante
procura por ser uma importante fonte
de vitaminas.
 

Ana Filomena Simeão Rosa e 
Geraldo Fernandes Rosa. Doaram máscaras

para a Associação

Com as doações recebidas a Associação
está conseguindo distribuir itens no
Jardim São Camilo toda a semana. O que
tem feito a diferença na vida da
comunidade, como relata as próprias
mães. 
"Quero agradecer a todos da Almater e
a todos os doadores que estão nos
ajudando muito neste momento tão
difícil que estamos passando”, afirmou a
dona de casa Juliana Moura, mãe de
uma filha que participa do SCFV.
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LOCAIS DE ARRECADAÇÃO
(alimentos, materiais de higiene e
limpeza): Vila Rio Branco, Jardim

Paulista e Vila Ana. 
 

Agendar pelos
Telefones/WhatsApp - (11) 99674-

7252/ 99788-2656 

ou faça sua contribuição na
conta da Associação:

 
Banco do Brasil
Agência: 3570-X

Conta Corrente: 38547-6
Associação Almater

CNPJ: 15.670.588/0001-68

Mais informações:
 

Telefones/ WahtsApp: (11)
99674-7252/ 99788-2656 /

97326-9331
 

A dona de casa Geralda Lafaete
Ferreira Alves, mãe de uma criança que
participa do SCFV, fez questão de
agradecer por todas as doações.
“Muito obrigada pela cesta de
alimentos e outros produtos”.
 
De acordo com a educadora social da
Almater, Elaine Cristina S. F.
Cavalcante, o trabalho realizado na
comunidade tem transformado a vida
da equipe também. 
 
“É gratificante para nós estarmos
fazendo a diferença na vida dessas
pessoas, pois sabemos da importância
de estarmos juntos neste momento tão
delicado e diferente, auxiliando em
suas demandas e ouvindo suas
angústias e aflições”.
 

O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

(SCFV) é realizado em parceria
com a Prefeitura de Jundiaí por
meio da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento

Social (UGADS).

AJUDE A ASSOCIAÇÃO ALMATER A
AJUDAR MAIS FAMÍLIAS

A Associação Almater está atuando no
Jardim São Camilo, desde 2018, no
espaço do Centro Comunitário,
desenvolvendo diversas parcerias com
a Prefeitura de Jundiai, dentre elas o
SCFV.
 

MENSAGENS DAS FAMÍLIAS DO SCFV

PARCERIA COM O PODER PÚBLICO


