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Um novo tempo!

Guarulhos, 19 de março de 2019

Olá parceiro da Associação Ação Vida. Quase
três meses se passaram neste ano de 2019 e,
queremos mantê-los informados sobre o
andamento das atividades. Passamos por muitas
mudanças neste período. Como avisamos em
dezembro de 2018 vias redes sociais, devido a
publicação do edital de outubro de 2018 do
governo municipal de assistência social, fomos
informados sobre a redução de atendimento em
até 80% das receitas para 2019, afetando todo o
atendimento social realizado desde 2010 em
parceria com o governo. Tivemos que tomar a
decisão de não atender dessa forma
desestruturada, e, para maior liberdade de
atuação e expansão do trabalho, também
mudamos de espaço físico. Essa redução
proposta no edital de outubro de 2018, afetaria o
desenvolvimento do projeto sem a presença dos
técnicos específicos e material de consumo para
a realização das atividades. Foi um momento
muito difícil para a Associação e também com as
famílias onde comunicamos todos os atendidos.
Fizemos o referenciamento de todas as famílias
no CRAS (Centro de Referencia de Assistência
Social), para que sejam assistidas pelos
programas de governo sempre que precisarem.
Com a não renovação da parceria com o
governo municipal, fizemos o desligamento de
todos os nossos 19 funcionários, e atualmente,
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contamos com apoio de 04 voluntárias que estão
à frente das atividades.
Em relação a mudança do espaço físico, após
pesquisas, conseguimos um espaço na região do
Cabuçú em Guarulhos. E porque essa região?
Porque é uma área com diversos riscos sociais,
que afetam toda a população (violência,
evasão escolar, saúde, segurança, lazer, etc.).
Cabuçú é uma reserva ambiental da Cantareira,
que precisa ser muito bem preservada e cuidada
pelos seus moradores que precisam de
orientação. Já existem grupos e movimentos que
atuam nessa questão ambiental, queremos nos
unir a eles. Existe uma quantidade muito grande
de crianças, adolescentes, porém sem nenhum
tipo de atividades direcionadas para os mesmos,
o que, segundo as mães, a ociosidade (falta
lazer,
segurança,
esportes,
cursos
profissionalizantes,
etc.)
favorece
a
criminalidade.
O espaço que estamos utilizando é alugado. E
temos agora um custo mensal. Com a ajuda de
alguns parceiros temos conseguido pagar,
porém ainda precisamos de um número maior de
receita para tocar os projetos (contratação de
RH e consumos).
Os espaços estão passando por uma reforma.
Estamos na última fase da pintura. E
provavelmente com a finalização dela, no
segundo semestre deste ano, conseguimos iniciar
alguns atendimentos diretos. Durante esse
tempo, temos estreitado os vínculos com as
famílias por meio de encontros mensais. Neles
ouvimos as famílias e suas demandas sociais,
trazemos um bate papo com a psicóloga e
pensamos em ações que podem favorecer com
o crescimento da região.
Estamos recomeçando. Temos aprendido a amar
a população do Cabuçú, assim como amamos e
servimos a população na região do Picanço.
A Associação Ação Vida existe para servir a
comunidade, lutar pela proteção da criança, do
adolescente, da mulher e da família em geral.
Com isso, queremos agradecer a você que tem
caminhado junto com a gente e a você que
ainda não faz parte, vem com a gente! É um
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recomeço.
voluntária!

Precisamos

de

muita

Vamos juntos cooperar para que
tenham a sua dignidade devolvida.

ajuda
pessoas

Bem-vindos ao novo tempo da Associação Ação
Vida.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
VEM COM A GENTE!
Contatos:
acaovida@ongacaovida.org.br
Facebook: ONG Ação Vida
Banco Itaú:
Agencia 0554
Conta Corrente: 43929-9(Associação Ação Vida)
CNPJ: 06.328.746/0001-05
Atenciosamente,
Associação Ação Vida
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