CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE NO GUARAÚ- UNA- PERUÍBE SP
Primeira ação: Arrecadação e distribuição de alimentos, produtos de higiene pessoal e
equipamento de proteção individual (EPI) para moradores e moradoras das comunidades entre
Guaraú e Una em Peruíbe-SP.
Objetivo: Criar uma rede de solidariedade e fortalecimento comunitário entre as comunidades de
Guaraú e Una durante o período de isolamento devido ao corona vírus-covid19 e suas
consequências.
Duração: de 25 de março a 25 de junho de 2020 (inicialmente por 3 meses).
Ponto de entrega das doações:
1) Padaria Jureia (em frente ao campo de futebol no Guaraú-Peruíbe);
2)Lanchonete Beira Mar (Av. Atlântica, 40 – Praia do Guaraú-Peruíbe).
3) Bela Pizza, (Estrada do Guaraú,4021- Guaraú- Peruíbe)
Público-Alvo:




Mulheres autônomas e arrimo de família, moradoras do Guaraú-Una
Pessoas desempregadas e com crianças moradores do Guaraú-Una
Idosos sem aposentadoria e sem outra renda moradores do Guaraú-Una

Justificativa:
Seguimos as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde
para a prevenção do Coronavírus (COVID-19).
O isolamento obrigatório é aceito pela maior parte da população, mas ainda não se sabe
exatamente em que condições viveremos enquanto perdurar o isolamento.
Infelizmente estamos diante de uma realidade dura, em razão dos históricos descasos e falta
de assistência social diferenciada às famílias pobres e de comunidades tradicionais caiçaras deste
município.
A segurança alimentar é uma das questões que nos preocupa muito, pois grande parte das
moradoras e moradores do Guaraú e Região é de autônomos e idosos sem aposentadoria. Muitos
são funcionários de empregadores que dependem do turismo, e já foram dispensados. Alguns já se
encontram sem condições básicas para se alimentar adequadamente em razão da falta de garantia
trabalhista.
Numa situação tão grave quanto a atual, não há espaço para comportamentos
individualizados. Atitudes de solidariedade colocam a coletividade no primeiro plano.
Nesse sentido, estamos realizando, como primeira ação, uma campanha que visa criar uma
rede de solidariedade comunitária, pois é fundamental adotarmos algumas medidas de prevenção e
cuidados para a sobrevivência das comunidades.
Dentre as tarefas, estão: criar um grupo responsável, formar equipes de trabalho, mapear o

público definido e cadastrá-lo, assim como buscar parcerias para obter os produtos necessários para
uma condição de vida digna dessas pessoas e de seus familiares.
Salientamos ainda que, quem deseja ajudar, pode contribuir com doações de alimentos e kits
de cuidados de higiene (álcool gel, máscaras, luvas, sabão, cloro ou outros produtos que reduzam os
riscos de contaminação), que devem ser entregues nos dois pontos definidos no Bairro do Guaraú.
Também aceitaremos doações em dinheiro, que poderão entregues via depósito bancário.
Equipes de trabalho:
1)Mapeamento e cadastro das pessoas ( Alessandra, Márcia, Maíra)
2) Elaboração de Lista de produtos( Vanessa, Vanisio e Laura)
3) Local de Recebimento e organização: (Fernando, Andréa Bacchiega )
4) Recebimento de doações em dinheiro: (Adriana Lima, Andréa Bacchiega)
5) Comunicação: Márcia Sisi, Adriana Lima e Sandra)
5) Equipe de distribuição nos domicílios (Ana e outros a definir)
Comissão responsável: Adriana Lima, Alessandra de Souza Lima, Andréa Bacchiega, Fernando
Martins do Nascimento, Laura Nascimento Albuquerque Gusmão, Liziara Maria Kreuser dos
Santos, Maíra Teles de Oliveira, Márcia Cristina Sisi, Vanessa Rocha Pauperio, Vanisio Luiz da
Silva
Parcerias: (Incluiremos de acordo com a inserção).
• Coletivo de Mulheres Guaraú_Una
•

Coordenação Nacional Caiçara

•

Feira de Trocas do Guaraú

•

Padaria Jureia

•

Lanchonete Beira Mar

•

Facebook: Guaraú nosso Pedacinho do Céu

•

www.praiadoguarau.eco.br

Doadores: Faremos a divulgação de todos doadores, durante a campanha e ao final.
Metodologia: A metodologia estará em mãos de todas as pessoas responsáveis para
acompanhamento e execução desse plano.
Avaliação: Será feito avaliação permanente para ajustes no decorrer da ação e ao final para
fechamento do plano de ação.

