
Em alusão ao mês de abril, a nossa equipe e as 
famílias atendidas no Projeto Cuida Bem de Mim 
foram convidadas a participar de algumas 
reportagens para falar sobre o Dia do Autismo.  
Os entrevistados relataram as dificuldades que 
enfrentam nesse cenário de pandemia. O projeto, 
que atendia famílias com crianças diagnosticadas 
com o Transtorno do Espectro Autista, foi finalizado 
no dia 08 de abril de 2020. E, para encerrar com 
chave de ouro foram realizados encontros com dois 
grupos de famílias para debater e refletir sobre o 
tema: “A importância do cuidar e o fortalecimento dos 
vínculos afetivos e familiares no período pandêmico”. 
Os participantes compartilharam experiências e 
conquistas vivenciadas por meio da iniciativa. 

PROJETO 

Na trilha da Cidadania 

Com o financiamento do Fundo Manaus Solidária, 
desenvolvemos o projeto Na Trilha da Cidadania,  
que realiza atividades com 80 crianças e suas famílias, 
visando o fortalecimento dos vínculos familiares e, 
evitando assim, a desintegração das famílias e o 
abandono escolar, principalmente com a paralisação das 
aulas presenciais devido à COVID-19. 

Na iniciativa, o atendimento é realizado de forma remota, 
por meio de vídeos enviados via WhatsApp. Em abril foi 
feita a entrega de materiais pedagógicos e kits de lanche 
às crianças. Tudo foi preparado com muito carinho pela 
cozinheira do projeto, Natália Maciel, e os Educadores 
Socia Sociais, Fabrícia Moreira e Leandro Barros. 

No dia 26 de abril, relembramos o 

35º aniversário da morte de 

Hermann Gmeiner e a consolidação 

de seus sonhos. Fundador da 

Aldeias Infantis SOS, sua missão 

continua em andamento em 137 

países do mundo! A Aldeias Infantis 

SOS é uma organização humanitária 

internacional, que luta pelo direito 

das crianças a viverem em 

família, atuando junto a meninos e 

meninas que perderam o cuidado 

parental ou estão em risco de perdê-

lo, além de dar resposta a situações 

de emergência com cuidado, 

proteção e carinho. 

PROJETO 

Missão Viva 
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PROJETO 

Projeto Cuida bem de mim 



Nesses tempos de pandemia, as famílias em situação 
de vulnerabilidade são as mais afetadas. Em meio a 
essa cruel realidade, elas buscam meios alternativos 
de sobrevivência. E, foi assim que, com o apoio da 
nossa equipe, Roseane Ferreira encontrou uma saída 
para alimentar a sua família. “Fizemos uma campanha 
de arrecadação e compramos garrafinhas de água 
para que ela pudesse vender. Também a orientamos  
quanto aos protocolos de segurança contra COVID-19, 

sobre como calcular os valores e como continuar seu 
pequeno empreendimento. Ela ficou muito feliz e 
agradecida!”, relata Maria Socorro Fonseca, gestora  
da Aldeias Infantis SOS Brasil, em Manaus. 

A Roseane e seus filhos são assistidos pela equipe 

técnica do projeto da nossa organização, Família e 

Cidadania. 

PROJETO 

Projeto Família e Cidadania 

A Aldeias Infantis SOS Brasil realiza projetos 
com foco na autonomia e no protagonismo de 
jovens em situação de vulnerabilidade.  
Um deles é o Juventudes Digitais, uma  
iniciativa on-line que possibilita a formação  
e o acompanhamento dos participantes pelos 
nossos educadores de forma remota.  
Em abril, comemoramos o ingresso de duas 
participantes do projeto Juventudes Digitais na 
iniciativa “Empreendedorismo Juvenil”. Também 
contamos com uma palestra on-line do 
empresário Nelson Akimoto, que apresentou sua 
trajetória aos jovens e conversou sobre 
empreendedorismo. 

PROJETO 

Juventude Digitais 

Campanha SOS Famílias de Manaus 

A Campanha SOS Famílias de Manaus 
chegou ao fim e beneficiou muitas 
famílias em situação de vulnerabilidade. 
Com as doações, a nossa organização 
distribuiu milhares de cestas básicas, 
cartões alimentação, produtos de higiene 
e kits de prevenção contra a Covid-19 
(compostos por mascaras, álcool em gel 
e termômetro). Agradecemos a todos 
que contribuíram de alguma forma. 
Juntos conseguiremos transformar a 
vida de muitas famílias! 

4,7 milhões de crianças e 
adolescentes estão 
passando FOME no Brasil. 
Esse número é real e pode 
trazer consequências 
devastadoras. Você pode 
nos ajudar a doar cestas 

básicas para mais de 5 mil 
crianças em situação de 
vulnerabilidade, evitando  
a desnutrição e dando a 
oportunidade de viverem em 
família. Acesse o nosso 
site e saiba como doar!  

Campanha SOS Criança Sem Fome 


