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Para prevenir a proliferação do coronavírus, as aulas nas escolas da rede pública foram

suspensas, assim como as atividades no contraturno escolar do Projeto Égide, que atende

crianças e adolescentes da comunidade Portelinha, situada no bairro Âncora, em Rio das

Ostras. 

Um lugar onde muitas crianças e adolescentes realizam suas refeições diárias durante as

atividades, onde ficam seguros e recebem atendimentos adequados para que as famílias

possam trabalhar. Sem esses serviços, pessoas vulneráveis sentem impactos que vão além do

temor relacionado à doença.

Considerando que o acesso à alimentação é um direito básico e fundamental, o Engenheiros

Sem Fronteiras Rio das Ostras iniciou a campanha A FOME TEM PRESSA, que teve como

objetivo arrecadar fundos para doação de 60 cestas básicas e 60 kits de higiene para as famílias

cadastradas no projeto Égide. 

Objetivo da
campanha

Resultados
Com as doações arrecadadas do dia 12 de maio de 2020 ao dia 12 de junho de 2020,

conseguimos obter os seguintes resultados:

Valor total arrecadado
R$ 4.433,47
*Este valor já considera as taxas da 

plataforma PayPal.

Valor total utilizado
R$ 4.178,33
*As notas fiscais são apresentadas na 

págna 4 deste relatório.

Valor não utilizado
R$ 255,14
*O valor será destinado a continuidade 

da campanha



Instituto Federal do 
Rio de Janeiro  (IFRJ)

42 doadores

1 doador

2 doadores

1 
TONELADA DE

ALIMENTOS
DOADOS

300
PESSOAS

BENEFICIADAS

60
CESTAS BÁSICAS E

KITS DE HIGIENE
MONTADOS

NOME              

Doações de
organizações

RECURSO FINALIDADE

30 litros de álcool 70%
Montagem dos kits de

higiene

Doações
individuais

NOME              RECURSO FINALIDADE

R$ 4.433,47
Realização da

campanha

8 cestas básicas
Realização da

campanha

+ 80 peças de roupas
Distribuição no dia da

campanha

Leite

Sal

Café 

Óleo de soja

Sardinha/Salsicha

Achocolatado em pó

Biscoito (2 pacotes)

Arroz 

Feijão

Açúcar

Farinha de mandioca

Fubá

Macarrão

Molho de tomate

Papel higiênico 

Sabonete

Creme dental

Água sanitária

Detergente

Sabão em barra

Álcool 70%

Itens inclusos:



Tabela de gastos

clique para acessar os
comprovantes fiscais

https://drive.google.com/drive/folders/13JhqfCm-LjmHqvZZk22Cm2HG7i_25EHN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13JhqfCm-LjmHqvZZk22Cm2HG7i_25EHN?usp=sharing


Seguindo as orientações da OMS, as atividades presenciais do núcleo estão paralisadas.

Sendo assim, iremos continuar apoiando essas famílias de forma assistencialista com cestas

básicas e kits de higiene até que a situação se estabilize. Dessa forma, poderemos retornar

com nossos projetos que visam transformar as realidades dessas crianças e adolescentes por

meio da ciência e educação. Contamos com seu apoio para atingirmos a meta de arrecadação

mais uma vez, garantindo a alimentação de mais de 300 pessoas.

 

Além da campanha de arrecadação, estamos estudando a possibilidade de implantar pias

comunitárias no centro de Rio das Ostras para que pessoas em situação de rua possam se

higienizar, visto que essa é uma das principais orientações da OMS. Para mais informações,

acompanhe nossas páginas ou entre em contato conosco. 

 

 

 

Próximos passos

clique aqui
para doar

clique aqui para
+ informações

https://www.paypal.com/donate/?token=6oM94eNvX9NXcSNR5_sb4Ggguuk3MK3Le1Al8wE1CengCc4HhYMhM1FUrM8zE2ms2csDRG&country.x=BR&locale.x=
https://www.paypal.com/donate/?token=6oM94eNvX9NXcSNR5_sb4Ggguuk3MK3Le1Al8wE1CengCc4HhYMhM1FUrM8zE2ms2csDRG&country.x=BR&locale.x=
https://linktr.ee/esf_riodasostras
https://linktr.ee/esf_riodasostras


 Neste momento tão delicado e triste em que nos encontramos, foi reconfortante

ver de perto a empatia e a solidariedade de tantas pessoas sendo colocadas em

prática. Por meio desta mensagem, gostaria de agradecer a contribuição de cada

um que doou ou divulgou essa iniciativa. 

 

Espero que possamos nos encontrar tão breve, com saúde e prontos para

continuar construindo o mundo em que queremos viver. Enquanto isso,

continuamos buscando formas de colaborar com as medidas de prevenção ao

coronavírus. 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de
agradecimento

VICTÓRIA DA SILVA RAMIRO
Diretora Gestão 2020

clique aqui para assistir
o vídeo da entrega!

https://youtu.be/vewIixeANTQ
https://youtu.be/vewIixeANTQ
https://youtu.be/vewIixeANTQ
https://youtu.be/vewIixeANTQ
https://youtu.be/vewIixeANTQ

