
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 

GESTOS FALAM MAIS QUE
MIL PALAVRAS
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DISTRIBUIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS DO MESA
BRASIL SESC
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DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS
DOADAS PELO COVABRA

DOAÇÃO DE COOKIES FEITA
PELA STARBUCKS DE
JUNDIAÍ

Durante as semanas de 24/05/2020 à 05/06/2020, muitas ações aconteceram
por aqui. Nossa campanha ''Pandemia com Empatia" continua arrecadando
alimentos, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza para atender as
famílias do Jardim São Camilo. Durante essas duas semanas, as famílias do
Jardim São Camilo receberam verduras, legumes, doce de leite, bolachas e
danoninhos doados pelo Mesa Brasil Sesc, fraldas doadas pela Rede de
Supermercados Covabra, cookies doados pelo Starbucks por intermédio da
Rede 60+ de Jundiaí, e as cestas básicas, itens de higiene pessoal e materiais de
limpeza fornecidos pela Prefeitura de Jundiaí.
 



DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS
A Rede de Supermercados Covabra realizou no
começo de maio, uma doação de fraldas para
atendermos uma demanda emergencial das
famílias atendidas pela Almater, no Jardim
São Camilo. No dia 14/05 fizemos uma
primeira entrega de fraldas e no dia 28/05
terminamos de distribuir os itens.
No grupo do SCFV, temos gestantes, mães com
bebês recém nascidos ou com crianças que
ainda usam fraldas, por isso a procura por
esse produto aumentou tanto durante a
Pandemia. 
Diante disso, lançamos uma campanha
específica para o mês de junho com a
finalidade de arrecadar fraldas e leite para
atender essas pessoas.

DOAÇÕES DO
MESA BRASIL
SESC

Toda semana temos
recebido doações do Mesa
Brasil Sesc para
atendermos as famílias do
Jardim São Camilo.
Os produtos chegam no
Centro Comunitário do
bairro e são triados com
muito carinho e dedicação
pela equipe da Almater.
Após a triagem, os kits são
montados e distribuídos na
sequência.
Atualmente estamos
conseguindo atender cerca
de 45 famílias
semanalmente com as
doações.



COM A PARCERIA DO SESI-SP
ATENDEMOS CERCA DE 200 PESSOAS
DURANTE O MÊS DE MAIO
A parceria realizada com o SESI-SP durante o mês de
maio, permitiu que a Almater conseguisse atender
aproximadamente 200 pessoas diariamente com a
distribuição das marmitas no Jardim São Camilo.
A ação ocorreu de 11/05 à 30/05 com entregas de
segunda  a sábado, realizadas em escalas pela equipe do
SCFV, membros da diretoria da Almater e também
voluntários.
Foi um período muito importante em que buscamos
garantir a alimentação de muitas famílias e os
resultados foram positivos e gratificantes.
 

CESTAS BÁSICAS
FORNECIDAS
PELA PREFEITURA

Jundiaí tem garantido a
destinação de auxílio à
população em situação de
vulnerabilidade social durante
o período de calamidade
pública, declarado pelo
decreto 28.926/20. A
distribuição de cestas básicas
faz parte do Plano
Emergencial da cidade e tem
atendido famílias em diversos
bairros, inclusive o Jardim São
Camilo.
No dia 04/06 distribuímos 45
cestas básicas, 45 kits de
higiene pessoal e de limpeza
para atender as famílias do
SCFV. Além destes itens,
também temos ajudado O
CRAS São Camilo na entrega
de máscaras para a população
do bairro. Até o momento 205
máscaras de pano foram
entregues no território como
forma de prevenção.



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).

Uma pergunta simples mas carregada de
sentimentos. As crianças e adolescentes
do SCFV responderam por vídeo e o
resultado foi emocionante e ao mesmo
tempo inspirador. E nós da Almater
continuamos trabalhando por eles, pelas
famílias e por todos que acreditam e
confiam em nosso trabalho.

Mais uma vez a Starbucks abraçou nossa
campanha e realizou a doação de cookies
para as crianças e adolescentes do SCFV.
A ação aconteceu por intermédio da Rede
60+ de Jundiaí, que tem sido muito
parceira em nossas campanhas.
 
Distribuímos cerca de 200 Kits para as
famílias datendidas pela Almater. As
crianças amaram a doação. ''Eu adorei o
cookie'' declarou Isaac José, de 08 anos.

PARCERIA COM O PODER PÚBLICO

DOAÇÃO DE COOKIES

O QUE VOCÊ VAI FAZER
QUANDO A QUARENTENA
ACABAR?

Você pode conferir o vídeo em nosso IGTV no
Instagram: https://instagram.com/associacaoalmater?

igshid=m8os6xcuz761
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ACOMPANHE NOSSO TRABALHO PELAS
REDES SOCIAIS
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