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Continuamos o atendimento às famílias na campanha 
Ser Solidário e graças a ajuda e a solidariedade de
várias pessoas, conseguimos atender 3.455 famílias
em várias comunidades dos bairros de Santa Cruz,
Sepetiba e Paciência.
A campanha tem atuado no atendimento emergencial
às famílias em situação de maior vulnerabilidade
dessas comunidades, que receberam cestas de
alimentos, cestas de produtos de higiene pessoal e
limpeza, além de álcool em gel 70% e máscaras de
proteção facial. 



ATENDIMENTO EMERGENCIAL
Distribuição de alimentos e produtos de
higiene e limpeza

MAPEAMENTO
Mapeamento e cadastramento
das famílias

AÇÕES DE PREVENÇÃO
Divulgação de procedimentos de prevenção

contra o novo coronavírus e de programas
governamentais

SUPORTE
Apoio psicológico e suporte para
viabilizar o acesso das famílias aos
benefícios dos programas
governamentais e de entidades
filantrópicas



comunidades
atendidas

16
SANTA CRUZ

SEPETIBA

PACIÊNCIA

Ternium

Horto
Florestal

Conj.
Jesuítas

Pingo D'água

Favela do Aço

Antares

Vitor Dumas



famílias
beneficiadas

3.455
l i t ros  de produtos de

l impeza e  h ig iene pessoal

20.000

Arrecadados
R$ 130.279,00

toneladas de
al imentos

88

Doadores
197
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Perfil das famílias
atendidas pela campanha

28% são benef ic iár ias  de
programas socia is
como Bolsa Famí l ia

dos cadastrados se
autodeclaram pretos
ou pardos

78%

sem v ínculo
empregat íc io  formal93%

das famí l ias  cadastradas
tem a mulher  como pr inc ipal
responsável  pe la  renda

57%



1º MÊS
ABRIL 2020



1.887
cestas de alimentos

426
cartões alimentação

655
cestas de produtos
de higiene

731
cestas de produtos limpeza

475
dúzias de ovos

84
cestas de produtos
de higiene bucal

550
máscaras de
proteção facial

1.260
frascos de álcool
em gel 70%





2º MÊS
MAIO 2020



1.175
cestas de alimentos

1.296
cestas de produtos de higiene

958
cestas de produtos limpeza

1.720
frascos de álcool
em gel 70%

146
cestas de produtos
de higiene bucal

3.450
máscaras de
proteção facial





AÇÃO DE PREVENÇÃO
EM SANTA CRUZ



3º MÊS
JUNHO 2020



1.322
cestas de alimentos

33
cartões alimentação

48
cestas de produtos
de higiene

1.365
cestas de produtos limpeza

610
dúzias de ovos

170
frascos de álcool
em gel 70%

640
máscaras de
proteção facial

40
cestas de produtos
infantis





AÇÃO DE PREVENÇÃO
NO ANTARES



4º MÊS
JULHO 2020



420
cestas de alimentos

420
cestas de produtos limpeza

50
pares de chinelo

119
frascos de álcool em
gel 70%

820
litros de água
mineral

72
frascos de
inseticida Raid





5º MÊS
AGOSTO 2020



294
cestas de alimentos

12
frascos de inseticida
Raid

294
cestas de produtos
limpeza

69
frascos de álcool
em gel 70%

266
máscaras de
proteção facial





PROJETOS
PARA O FUTURO
A SerCidadão tem tomado uma sér ie  de  prov idências ,
de  modo a  ev i tar  a  d isseminação do Covid-19 e
garant i r  a  segurança da equipe e  dos part ic ipantes
dos pro jetos.  Para  isso ,  a  inst i tu ição permanece
real izando as  at iv idades de forma remota e  a  sede
também está  recebendo equipamentos e  pontos de
acesso à  internet ,  para  uso gratu i to  pe los
part ic ipantes do pro jeto  e  futuramente  pela
comunidade.



Adequação dos espaços

Acesso à internet

Todos os espaços da sede estão sendo adequados
para evitar a disseminação do Covid-19 e protocolos
de utilização dos espaços estão se disponibilizados
aos educadores e participantes dos projetos, que
frequentarão as atividades presenciais em pequenos
grupos, evitando aglomerações.

Foram instalados computadores s e pontos de acesso
à internet para utilização pelos alunos e comunidade. 
Os computadores são frutos de doação para a
campanha SerSolidário com objetivo de apoiar os
jovens no acompanhamento das atividades.

Adaptação da Metodologia

Gradualmente a instituição está implementando a
metodologia de ensino híbrido, onde os recursos
tecnológicos estão sendo integrados ao planejamento,
garantindo a formação dos jovens e conclusão dos
cursos de forma segura. 

Continuidade do atendimento emergencial

A campanha continua buscando parceiros para
manter o atendimento emergencial às famílias
mapeadas em situação de maior vulnerabilidade, com
reposição de alimentos, produtos de higiene pessoal
e limpeza.



Em média, 34 pessoas estão envolvidas na  campanha,
desde a organização, mobilização, comunicação,

captação e prestação de contas até o processo de
logística e distribuição.

O trabalho está sendo realizado desde abril e neste
momento a campanha atua na manutenção do
atendimento às famílias em situação de maior

vulnerabilidade.

PARCEIROS DA SOCIEDADE CIVIL
QUE FAZEM ACONTECER

Rotary Ipanema
União Coletiva Pela Zona Oeste
União Rio
Ação da Cidadania
Voluntários Ternium
Instituto da Criança
Casa Fluminense
Rio Contra Corona
B.A.S.E.
Voluntários Gerdau
Associação de Moradores de Antares
Associação de Moradores do Rollas
Associação de Empregados FCC

3 MESES DE CAMPANHA



SERCIDADAO.ORG.BR/SERSOLIDARIO

Acesse o site e continue acompanhando as
principais ações da campanha

3 MESES DE CAMPANHA



A G R A D E C E M O S
O  S E U  A P O I O

#TMJ Z o n a O e s t e


