
 
NOSSAS AÇÕES NA QUARENTENA  

 
   

 

 

Barra Mansa, 20 de Maio de 2020 
 

Olá, apresentarei abaixo os itens que foram solicitados por vocês. Qualquer dúvida pode entrar em 

contato com nosso WhatsApp que responderemos assim que possível.  

Breve Resumo 

A ONG Conectando Sorrisos desenvolve atividades com Crianças, Jovens e Idosos sobretudo àqueles 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica na região Sul Fluminense. Com Projetos culturais e educativos, 

de saúde do idoso e lazer nos dividimos em três ramos de atuação: Projeto AmarVos (Idosos), Projeto Contar 

(Incentivo à Leitura) e Projeto Acolher (Crianças). Contamos com uma rede de 200 voluntários que propagam 

nosso trabalho e levam nossa marca onde quer que nós vamos. 

O que estamos fazendo nessa pandemia? 

 Como nossas ações e projetos sociais estão paralisados devido a pandemia de COVID-19 resolvemos 

fazer uma série de campanhas e ações de conscientização social para os voluntários e o público em geral. Fizemos 

em ABRIL uma campanha solidária de arrecadação de leite em caixinha em prol do Grupo Desfio Jovem e o Lar 

dos Velhinhos São José em Barra Mansa, assim como levamos para o Asilo Vila Vicentina os mais de 60 pacotes 

de fraldas geriátricas arrecadados em parceria com a Atlética Selvagens da UBM.  

 Ainda em ABRIL os nossos voluntários se uniram em uma rede solidária para a doações e confecção de 

cerca de 100 mascaras para as famílias da zona rural de Barra Mansa (Cafarnaum e Ataulfo de Paiva). Já em 

MAIO iniciamos uma campanha de arrecadação de descartáveis e papel higiênico em prol do Grupo da Vida em 

Volta Redonda. Fizemos ainda uma campanha chamada Segunda Solidária, que ao longo das segundas-feiras do 

mês de MAIO fizemos uma conscientização com nossos voluntários e o público em geral de como enfrentar esse 

momento delicado que estamos vivendo. A campanha contou com ajuda de psicólogos e foi um sucesso tendo 

mais de 500 pessoas engajadas em nossas redes sociais.  

 Seguimos ainda em MAIO com a campanha Maio Laranja, na qual estamos usando as duas últimas 

semanas de maio para falar sobre o abuso e exploração sexual infantil. Estamos postando uma série de pequenos 

vídeos de Psicólogos e Assistentes Sociais falando sobre esse tema delicado e importante. E para finalizar o mês 

de MAIO estamos com a campanha de arrecadação de fundos para produção de uma cartilha infantil para as 

crianças em condições de vulnerabilidade social que vivem em Barra Mansa. A cartilha propõe um melhor 

aproveitamento do tempo em casa e ainda informa e dá dicas de prevenção contra o novo Corona vírus.  Como 

tempos esse viés educacional e literário em um de nossos projetos achamos muito importante essa proposta. 

O que estamos precisando de doação? 
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 Nesse momento estamos coma campanha de arrecadação de descartáveis e papel higiênico em prol do 

Grupo da Vida em Volta Redonda e arrecadação de fundos para a produção da cartilha informativa infantil com 

caráter literário e educacional.  

 Horário de Atendimento e Contatos  

 O contato pode ser feito através do nosso WhatsApp comercial pelo número (24) 99869-7651 e 

responderemos o mais breve possível. Temos também o nosso e-mail ongconectandosorrisos@gmail.com  

 Como ajudar? 

 Para a campanha de arrecadações de descartáveis toda a ajuda deve ser combinada através do nosso 

WhatsApp comercial. Preparamos uma maneira de que você possa nos ajudar sem se expor ao risco e sem expor 

nossos voluntários. Já para a campanha de arreação de fundos para a cartilha infantil, iniciamos uma vakinha 

online no dia 20/05 que pode ser acessada pelo link http://vaka.me/1063821 e estará disponível até o dia 05/06 

para arrecadação. A descrição da campanha está completa no link da vakinha e qualquer dúvida pode ser sanada 

pelo nosso WhatsApp pelo número (24) 99869-7651. 

 

 

Confira essa e outras ações na nossa página do Facebook e Instagram e conheça um pouco mais do 

nosso trabalho. Por lá você pode ficar sabendo de todas as novidades que acontece na Ong Conectando 

Sorrisos.  

 

 

 

 

Agradecemos o contato! 
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Pedro de Lacerda Neto  
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