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SOLIDARIEDADE

COVID-19



#JUNTOS
A OSC AÇÃO VIDA não ficou parada diante

dessa pandemia, nossas atividades
presenciais foram suspensas, para evitar a 

propagação do vírus, mas continuamos 
em MOVIMENTO. 

 
Sabemos que, os impactos da COVID-19 já

chegaram na cidade de Guarulhos, mais
especificamente no CABUÇÚ: muitas
famílias tiveram sua renda, que já era

pouca, DIMINUÍDA ou ESCASSA.

CONFIRA NOSSAS AÇÕES



Em parceria com a Rede IBAB Solidária, Empresa
NotePlace e, pessoas físicas, arrecadamos no

mês de março 202 cestas básicas. 
 

Já foram distribuídas 150 cestas básicas, as
demais serão entregues ainda no mês de abril.
Continuamos em busca de parcerias para que
mais famílias tenham o que comer em casa. 

NOSSA LUTA É
CONTRA A FOME

SAIBA COMO VOCÊ PODE AJUDAR!



ESSA LUTA
TAMBÉM É SUA!

VOCÊ PODE AJUDAR!
 
 
 

DOANDO CESTAS
 
 
 

DOANDO VALORES
 
 
 

Faça contato:
11 99181-7695

Participe da Vakinha
ID: 959486



As cestas básicas foram entregues nos bairros do Recreio São
Jorge, Picanço e Cidade Seródio - em Guarulhos/SP

Estamos arrecadando cestas para comunidades na cidade de Brasilia,
representados por nossa embaixadora Taís Marcondes Bonifácio



Recebemos doação da IBAB Solidária e 
 distribuimos 57 CAIXAS DE TERNURA.

 
As caixas contem materiais que estimulam a

interação com as crianças, sugestões de
atividades lúdicas e educativas. Além de um kit
e dicas importantes de prevenção do contágio. 
O objetivo é  amenizar os efeitos desse período

de isolamento social.

NOSSA LUTA É POR 
UMA INFÂNCIA PROTEGIDA



À distancia criamos grupos com nossos
atendidos, no qual nossos educadores preparam

atividades semanalmente. Com objetivo de
mantermos nosso vínculo e enfrentarmos os

efeitos do isolamento com proximidade,
ludicidade e educação.

NOSSA LUTA É POR 
VÍNCULOS FORTIFICADOS

Ainda firmamos parceria com a Ong OláMuseu,
que prepara atividades artistiscas em prol da

expressividade de nossas crianças.



Em nossas redes sociais temos 
compartilhado informações seguras sobre as

medidas tomadas neste período.
 

Também estamos a diposição em nossos canais
de comunicação para tirar dúvidas e orientar a

população atendida.

NOSSA LUTA É CONTRA
FAKENEWS

11 99181-7695
 
 
acaovida@ongacaovida.org.br
 
 
ONG Ação Vida
 
 
osc_acao_vida
 
 

#CURTA
#COMPARTILHE
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JUNTOS, TRANSFORMANDO VIDAS!
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