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São registrados mais de 13 mil
suicídios todos os anos no Brasil e
mais de 01 milhão no mundo. Trata-
se de uma triste realidade, que
registra cada vez mais casos,
principalmente entre os jovens.
Cerca de 96,8% dos casos de suicídio
estavam relacionados a transtornos
mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno
bipolar e abuso de substâncias.

É preciso falar sempre e em
setembro muito mais!!

Fonte: www.setembroamarelo.com
 



Recicle Por Uma Vida

ods11cidades e comunidades sustentáveis

Monitores

Celulares usados ou antigos

Teclados

APA CABUÇU AGRADECE

meio ambiente

HDs diversos

Você também pode ser um ponto de coleta

Notebook usado ou antigo CPUs diversos

resíduo eletrônico

Sustentabilidade

Responsabilidade socioambiental

Reciclar

Reduzir

política nacional de resíduos sólidos

preservaçãoreutilizar meuresíduo



Tampinhalegal
ods11cidades e comunidades sustentáveis

APA CABUÇU AGRADECE

meio ambiente

Você também pode ser um ponto de coleta

tampinhasdiversas

resíduo sólido

Sustentabilidade

Responsabilidade socioambiental

Reciclar

Reduzir

política nacional de resíduos sólidos

preservação

reutilizar

meuresíduo



Novos
Pontos de

Coletas
Biblioteca Monteiro Lobato

- Guarulhos - Centro



NOTA FISCAL PAULISTA 

Ao realizar as suas compras, você
pode informar o nosso CNPJ:
06.328.746/0001-05.

Após o cálculo de créditos mensal,
a Secretaria de Fazenda e
Planejamento creditará a Ação
Vida a parcela do crédito do
programa. 

Um ato simples pode transformar
a realidade social do Cabuçu!



Parcerias que fazem
a diferença!

RECEBEMOS 450 CESTAS BÁSICAS EM SETEMBRO!!!

Com a ajuda da REDE IBAB SOLIDÁRIA E VISÃO MUNDIAL, já distribuímos mais
de 1.000 cestas básicas nesta Pandemia!



Parcerias que fazem
a diferença!
CAMPANHA ACE CONTRA A FOME!

Ação Vida será uma das ONGs contempladas!
DOE!

 

Com a ajuda da ACE - Departamento do Terceiro Setor na liderança da
Alexandra Onik já distribuimos mais de 100 cestas báscicas



Gratidão 
pelas doações

450 Cestas!!



https://www.ongacaovida.org.br/

Bianca Santos -  Webdesigner
Voluntária

Confira nosso site novo!!



Centenário Paulo Freire!
 

Paulo Reglus Neves Freire(Recife, 19/09/1921-São Paulo, 02/05/1997).

Educador e filósofo brasileiro. Considerado um dos pensadores mais notáveis
na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado
pedagogia crítica.

Paulo Freire é o Patrono da Educação Brasileira.

Destaque a obra Pedagogia do Oprimido, livro que propõe um método de
alfabetização dialético, defendendo sempre o diálogo com pessoas simples,
não só como método, mas como um modo de ser realmente democrático.

Freire defende que a educação deve permitir que os oprimidos possam
recuperar o seu senso de humanidade e, por sua vez, superar a sua condição.

“Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode
permanecer distante do oprimido, tratando-os como infelizes apresentando-
os aos seus modelos de emulação entre os opressores. Os oprimidos devem
ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção. (Freire, Paulo, 1970, p
54)

Paulo Freire traz sua pedagogia baseada acima de tudo na humanidade e
humanização, ambas movidas pelo amor, justiça e transformação social!



PROJETOS 
NOVOS



Reboco das paredes dos quarto 
 Ajuste de vão de porta de um dos quartos  
Ajuste de vão de janela de um dos quarto 
Contra-piso dos quartos
30 sacos de cimento 
04 vedalits 
01 metro de pedra 
04 metros se areia 
50 blocos de cimento 
01 rolo de conduite 
20 caixinhas de tomada 4x2

PROJETO CASA DONA MARIA

Para doar, 
entre em contato conosco!

11-99181-7695
1194538-9212







INSTITUTO EDP
Recebemos em setembro a visita do INSTITUTO
EDP, na pessoa do seu Diretor Paulo Ramicelli. 
Foi uma manhã de muita conversa e trocas e

possibilidades de novas parcerias



Rede de Captação de Recursos

Lau Sales
Colaboradora

Ana Pimenta
Colaboradora

Loide Dias
Colaboradora

Adriana Marques
Colaboradora

Suely
Colaboradora

Alessandra
Colaboradora

Alice
Colaboradora

O Inverno acabou,
mas a primavera

chegou!!
É sempre tempo de

captar recursos para
a Ação Vida!



Rede de Captação de Recursos

Ana Paula Baldut 
Embaixadora

Cleildes Matos 
Colaboradora

Antonia 
Colaboradora

Eloisa Correa
Colaboradora

VEM FAZER PARTE DA
NOSSA REDE DE

CAPTAÇÃO DE
RECURSOS!



Parceiros:
 

Rede Ibab Solidária - Mantenedora
Geração Crescer

Veolia Environnement
ACE Guarulhos
Visão Mundial

Doadores anônimos
 
 
 

500 
Cestas básicas 

100
Cobertores - venda



Em Breve: 
 
 

Venda de Artesanatos Produzidos
nas Oficinas de Geração de Renda

pelas mulheres da Ação Vida
 

 
 



CESTAS e EPI's
 
 

DOANDO VALORES
 
 
 

#FOMENAO! DOE!

Associação Ação Vida
Banco Itaú

PIX -CNPJ:  06.328.746/0001-05
Ag 0554  ::  Cc 43929-9

Faça contato:
11 99181-7695 / 94538-9212

Fraldas, absorventes e Kits de Higiene
 Temos gestantes e puérperas



NOSSO DESAFIO

11 99181-7695 / 94538-9212

acaovida@ongacaovida.org.br

ONG Ação Vida

@acaovidaong

#RUMOA2K!!!
Queremos chegar a 2.000 seguidores no

Instagram!
 

Podemos contar com você?
 

Divulgue nossa feed em suas redes
sociais.

 
 
 

@acaovidaong
 



#GRATIDÃO

VOCÊ, DOADOR ANÔNIMO - Nossa gratidão

JUNTOS, TRANSFORMANDO VIDAS!
Constelação e Parapsicologia 

Mantenedora



SETEMBRO 2021


