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Há mais de 20 anos a ECD vem atuando com 
a missão de fortalecer a família como base 
da sociedade, desenvolvendo diversas ações 
para prevenir a ruptura de vínculos familiares, 
sendo o principal fundamento da instituição 
a garantia do direito da convivência familiar 
e comunitária. A partir de 2020 a instituição 
possui três casas protetivas de Acolhimento 
Conjunto, que trabalham exclusivamente com 
mulheres em situação de risco e vulnerabilidade 
social. Priorizando fortalecer o vínculo familiar 
entre mães e filhos e trabalhando a autonomia 
da mulher, sua resiliência é desenvolvida em 
todos os aspectos. Na sede da instituição 
também há o Centro Comunitário Cajuru que 
atende  em contraturno, por meio do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), crianças da comunidade local e suas 
famílias. Devido à pandemia precisamos nos 
adaptar para oferecer atividades remotas e 
híbridas para continuar apoiando as famílias 
vulneráveis.

Conheça mais da nossa história 
e caminhada até aqui

Por acreditarmos na importância da família 
e dos vínculos familiares, todas as nossas 
ações visam fortalecer a família e garantir o 
direito fundamental da convivência familiar e 
comunitária.

https://www.grupoecd.org/
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Que saudades de 2019, não é? No fim do 
ano passado houve apenas ruídos de uma 
doença desconhecida que tinha aparecido 
na China. Quem poderia imaginar o que viria? 
Em 2020, a ECD concluiu seu vigésimo ano de 
trabalho em prol de milhares de famílias em 
vulnerabilidade e risco social. Aparentemente 
estávamos caminhando em direção a um ano 
de celebração marcado pela festa dos 20 anos 
de nossa história. Mas agora o conhecido e 
devastador Coronavírus atrapalhou os planos 
de vez e se tornou necessário mudar tudo. 
Mas será que não foi exatamente assim 
que essa instituição sempre teve que agir?  
Aprender e se reinventar para poder servir da 
melhor forma possível. Quero, antes de mais 
nada, agradecer e parabenizar a equipe de 
funcionários que diante de tanta incerteza, 
insegurança e constante mudança se manteve 
firme e compassível.  São verdadeiras heroínas! 
Tantas pessoas fizeram além do requerido. 
Nossa instituição construiu protocolos de 
proteção que se tornaram referência para o 
município, e estes protocolos foram muito 
eficazes, pois ninguém se contaminou. 
Tivemos muitas incidências e suspeitas 

Patrick Reason
Presidente da Associação Beneficente
Encontro com Deus

PALAVRA DO PRESIDENTE

do diagnóstico positivo que necessitou 
constantes remanejamentos de espaços, 
atendimentos online e um estresse até então 
nunca visto.... mas vencemos juntos!
O ano de 2020 trouxe muitas mudanças e para 
atender as famílias acolhidas com segurança 
abrimos uma nova casa de atendimento para 
quarentena com mais 12 vagas temporárias. Além 
disso, possivelmente a maior demonstração 
de que estávamos vivendo tempos diferentes, 
eram as filas de famílias da comunidade que se 
formavam regularmente  em frente à instituição 
à procura de apoio. Durante o ano se somaram 
25 toneladas de cestas básicas e outras doações 
de material de higiene e limpeza distribuídos 
para a comunidade.
Agradeço todas as parcerias e doações 
recebidas durante este ano tão desafiador .  
Sem vocês nada disso seria possível.
Que Deus continue nos abençoando para 
cumprir essa missão! 
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O ACOLHIMENTO CONJUNTO é o serviço de 
acolhimento em casas protetivas destinado a 
crianças e adolescentes em situação de risco 
ou vulnerabilidade social, juntamente com 
suas mães.
Conheça mais do acolhimento CLICANDO NO 
QR CODE abaixo:

Nesse ano de 2020, ano de pandemia,  teve 
grandes desafios que geraram dois grandes 
produtos:

1) Protocolos de Minimização de Contágio, os 
quais foram desenvolvidos cuidadosamente, 
definindo orientações e ações práticas dos 
colaboradores e acolhidas para o cuidado e 
prevenção de contágio e disseminação do 
vírus. Destaca-se que a taxa de contágio e 
contaminação na instituição foi igual a ZERO 
durante o ano inteiro;

2) Abertura da Casa Formosa para acolher 
crianças e mulheres em isolamento, como 
prevenção de contágio para casos de Covid. 
Utilizando uma casa vizinha alugada, a 
instituição se tornou referência e fluxo 
formal para o município para atendimento 
deste público. 

ACOLHIMENTO CONJUNTO

https://www.acolhimentoecd.com.br/
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MOTIVOS DE ACOLHIMENTO: 

58,62% por vulnerabilidades/desabrigo 

32,76% por violência doméstica

8,62% por negligência (adolescentes)

162
Mulheres, crianças e adolescentes atendidas

53
mães adultas

06
mães adolescentes

103
crianças e adolescentes acolhidos

EM TODO O PERÍODO FORAM REALIZADOS:

2.271 atendimentos do Serviço Social,

1.850 da Psicologia,

627 da Pedagogia

300 da Terapia Ocupacional

90 da Capelania

EXPECTATIVAS DO ACOLHIMENTO 
CONJUNTO PARA 2021

Em 2020 identificou-se um aumento no número 
de pessoas encaminhadas por vulnerabilidade 
e desabrigo, resultantes das dificuldades 
provocadas pela pandemia. Apesar do crescente 
número de casos de violência doméstica 
durante a pandemia, percebeu-se uma 
diminuição no número de encaminhamentos 
classificados como violência doméstica. Essa 
realidade deve-se à dificuldade de acesso aos 
equipamentos de proteção como postos de 
saúde, delegacias, entre outros, provocada 
pela diminuição dos expedientes durante a 
pandemia e o isolamento. Ainda, foi evidenciado 
um crescimento expressivo no número de 
migrantes e refugiados, totalizando 16 pessoas 
durante o ano, em sua maioria acolhidos por 
vulnerabilidade e desabrigo.

DESTAQUE PARA : 

16 pessoas estrangeiras, refugiados

e migrantes.

EXPECTATIVAS ACOLHIMENTO 
CONJUNTO PARA 2021 

Desenvolver ações que fortaleçam 
aspectos relacionados à saúde emocional da 
equipe de trabalho, bem como das famílias 
atendidas.

Fortalecer os processos de preparação e 
encaminhamento para o mundo do trabalho 
por meio do Projeto de Inserção Laboral.

Ampliar parcerias com instituições públicas 
e privadas visando à qualificação do serviço 
de acolhimento conjunto.
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O Centro Comunitário Cajuru sofreu muito 
em consequência da pandemia. As oitenta 
crianças da comunidade inscritas no Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) a partir de março não puderam mais ser 
atendidas presencialmente. Todo o serviço foi 
reestruturado para atender as famílias de forma 
híbrida, com aulas remotas, atendimentos à 
comunidade e entrega de cestas básicas de 
alimentos e produtos de higiene.

CENTRO COMUNITÁRIO CAJURU
Além disso, a estrutura do Centro Comunitário 
Cajuru não ficou parada. Podemos destacar que 
em boa parte do ano as salas, antes espaços de 
oficinas, foram adaptadas e se transformaram 
em quartos de isolamento para as famílias em 
acolhimento, assim como os colaboradores  
também foram realocados para apoio e 
atendimento.
Seguramente 2020 foi marcado por muitos 
desafios, limitações, expectativas e frustrações. 
Apesar disso, é gratificante apresentar dados 
de atendimentos tão favoráveis dentro da 
limitação e realidade que o município, diga-se o 
mundo, encontrou. 
Se houvesse como mensurar, um grande 
resultado conquistado em 2020 pelo CCC foi a 
resiliência.

https://www.grupoecd.org/centro-comunit%C3%A1rio-cajuru


9

9

240 oficinas socioeducativas até 
março 2020

100 conteúdos audiovisuais enviados 
com propostas de atividades remotas

300 famílias foram atendidas com 
cestas básicas e kits de limpeza, totalizando 
aproximadamente 25 toneladas de 
alimentos e produtos

5  reuniões remotas de mobilização 
da Rede Curitibana dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(RCSCFV),

5 reuniões remotas de mobilização 
da Rede Curitibana dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(RCSCFV)

23 cobertores; 

80 kits presentes entregues no Dia 
das Crianças

03 atendimentos de assessoria 
jurídica relacionadas a:  guarda de crianças, 
pensão alimentícia, assuntos relacionados 
ao INSS 

200 presentes de Natal

Aproximadamente 100 pessoas 
acolhidas em isolamento

ENTRE OS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS PRESTADOS À COMUNIDADE PELO
CCC EM 2020, DESTACAMOS:
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PROJETO DANCE

THE SHOW MUST GO ON!

A pandemia vem num momento ruim para 

toda a área das artes e cultura, e também uma 
  .CCC od saçnairc sa arap oãçartsurf ednarg

Em 2019 o projeto de Sapateado avançou 
muito com as crianças participando até de 
um concurso que rendeu um terceiro lugar 
com muito orgulho, e as expectativas para 
2020 foram bem grandes.  Mas a pandemia 
não venceu!  As dedicadas professoras não 
desistiram dos seus pequenos artistas e 
enviaram vídeos com passos e treinamentos 
para ensaiar em casa.   Não é igual dançar 
juntos, mas depois de passar a pandemia, as 
crianças vão estar com muita energia e novos 
passos para brilharem! 

PROJETOS

https://www.grupoecd.org/projeto-sapateado
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VAMOS  BRINCAR  GALERA?

Foram desenvolvidas diversas atividades 
durante a pandemia para manter contato e 
apoiar as crianças e suas famílias.
A equipe produziu uma série de vídeos de 
brincadeiras lúdicas para as crianças se 
divertirem enquanto aprendem, além de 
vídeos educativos reforçando a importância 
dos cuidados e prevenção. Com todas as aulas 
online as famílias precisaram de muito apoio e 
encorajamento. Não foi uma tarefa fácil, mas 
vejam parte da criatividade que fez bastante 
sucesso entre as crianças:

https://www.grupoecd.org/c%C3%B3pia-nova-p%C3%A1gina
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Nossa instituição se manteve envolvida em 
inúmeros espaços municipais, nacionais 
e até internacionais através de conselhos 
do direito da criança e adolescente, redes, 
fóruns, grupos de trabalho e em destaque, 
como Secretário Nacional do Movimento 
Nacional Pró Convivência Familiar e 
Comunitária.  Cada espaço coletivo tem suas 
características próprias, todos necessitando 
de um investimento de tempo e colaboração 
para contribuir de forma qualificada e ajudar 
construir políticas públicas melhores para as 
famílias da nossa cidade, região, país e mundo.  
A ECD faz um serviço de referência e se dedica 
à promoção disso em outros espaços para 
atender famílias em diversos lugares.  Para isso 
se tornar realidade, necessita-se orçamento 
público, conhecimento técnico, embasamento 
legal e vontade política.   

Para informações mais 
detalhadas escaneie o  QR code :

Apesar dos impedimentos e contratempos 
impostos pela pandemia, e a necessidade de 
uma adaptação emergencial para o mundo 
virtual e de reuniões online, a ECD se tornou 
muito mais efetiva no alcance de pessoas por 
meio de palestras, capacitações e oficinas, 
o que deve ser reconhecido com muito 
entusiasmo.

https://www.grupoecd.org/incid%C3%AAncia-em-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas
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A ECD falou com mais de 13 mil pessoas em 2020!  

A ECD publicou o e-book “Minha Vida Fora Dali” 
- publicação dos resultados da pesquisa dos 
egressos realizada por vários profissionais da 
ECD (Coordenação Patrick Reason, transcrição 
Viviane da Silva e Projeto gráfico Lucas Chueire).

A ECD continuou pelo terceiro ano como 
Secretária Nacional do Movimento Nacional 
Pró Convivência Familiar e Comunitária na 
construção de Normas e Notas Técnicas na 
adaptação dos espaços de Acolhimento no 
Brasil diante da pandemia de COVID-19.

Elaboração da nota técnica do atendimento 
à criança e adolescente publicada pelo 
CONANDA e contribuição para a Portaria 59 
da Secretaria Nacional de Assistência Social 
diante a pandemia de Covid-19.

Realização de dois ECD Lives  sobre a 
fortalecimento da família e o valor terapêutico 
do brincar. 

Participação numa média de 5 eventos por 
mês entre lives, seminários Nacionais e 
Internacionais (India e Inglaterra),  capacitações 
e oficinas.
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FINANCEIRO

Convênios

84%

Doações

8,3%

7,7%
Outros *

*     Outros

3,5% Nota Fiscal - Prefeituras
3,5% Nota Paraná
0,3% Outras Receitas
0,3% Beleza Escondida
0,1% Receitas Financeiras

Receita: R$ 1.987.568,03
Saldo Anterior 2019: R$ 163.815,72
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*     Outros

2,3% Despesas Administrativas
1,5% Comunicação/Marketing
1,4% Outras Despesas
1,2% Nota Paraná
0,6% Beleza Escondida
0,4% Incidência em Políticas Públicas

Despesa: R$1.820.369,49

RH/Pessoal

54,6%

Investimentos/
Imobilizado

8,4%

Materiais de
consumo

15,6%

7,4%

Serviços de
terceiros

14%

Outros *
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FINANCEIRO

DESPESAS POR ANO

RECEITAS POR ANO

Item/Ano

Total de 
Recebimentos

Convênios

Doações

NF Prefeituras

Nota Paraná

Outras Receitas

Beleza Escondida

2017

R$ 1.067.716,22

R$ 854.655,45 

R$ 137.714,98

R$ 3.228,51 

R$ 63.598,07

R$ 8.519,21

R$ 0,00

2018

R$ 1.196.670,77

R$ 966.140,58

R$ 88.000,69 

R$ 36.319,00

R$ 96.154,26

R$ 9.841,74

R$ 214,50

2019

R$ 1.517.781,50

R$ 1.105.148,90

R$ 163.241,33

R$ 121.030,00

R$ 86.122,74

R$ 7.081,87

R$ 2.734,75

2020

R$ 1.987.568,03

R$ 1.475.072,20

R$ 145.613,44

R$ 62.305,17

R$ 61.298,16

R$ 5.579,94

R$ 6.070,17

2017

- R$ 1.030.164,32

- R$ 11.287,36 

- R$ 12.872,29

- R$ 35.753,63 

- R$ 1.272,54

- R$ 168.141,40

- R$ 9.109,50

- R$ 16.115,00 

- R$ 672.631,60

- R$ 102.981,00 

-----------

-----------

2019

- R$ 1.553.140,73

- R$ 22.145,42 

- R$ 37,37

- R$ 38.403,53 

- R$ 260.737,52

- R$ 198.177,38

- R$ 21.176,39

- R$ 38.039,00 

- R$ 790.445,06

- R$ 156.442,27 

- R$ 17.840,35

- R$ 9.196,43

2020

- R$ 1.820.369,49

- R$ 27.574,03 

- R$ 24,68

- R$ 40.981,36 

- R$ 153.334,43

- R$ 284.156,51

- R$ 25.523,76

- R$ 22.350,00 

- R$ 994.237,82

- R$ 254.615,45 

- R$ 10.325,00

- R$ 7.246,45

2018

- R$ 1.081.812,09

- R$ 12.361,90 

- R$ 3.985,73

- R$ 38.184,52 

- R$ 42.878,84

- R$ 129.970,15

- R$ 9.302,16

- R$ 38.500,30 

- R$ 710.224,65

- R$ 91.607,51 

- R$ 2.223,65

-----------

FINANCEIRO SALDO DE 2020:  R$ 330.742,28
Nos últimos 4 anos (2017 a 2020), A ECD teve um crescimento médio de 22,5% por ano nas receitas; 

Aumento médio de 17% por ano (2017 a 2020) nas despesas;
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O ano de 2020 foi um ano de crescimento 
expressivo de receita, porém devido 
a inesperada pandemia, acarretou 
despesas muito além do que havíamos 
planejado, isso exigiu uma adaptação da 
área administrativa para acompanhar as 
mudanças que envolveram contratação 

de novos funcionários e muitos outros 

um momento de constantes mudanças 
é que a quantidade e a qualidade do 
atendimento cresceu durante o ano.

Perspectivas para 2021:

de pessimismo, com a previsão de redução 
de 15% das receitas de recursos públicos.

em outras áreas de captação, tais como 
credenciamento em mais cidades da região 
metropolitana, e aumentar a captação 
através de doação de Imposto de Renda de 
empresas e pessoas físicas, entre outros.
Para a leitura de uma avaliação mais 
completa do cenário em 2021 acesse o QR 
code e leia a avaliação do orçamento da 
ECD para 2021.

https://www.grupoecd.org/c%C3%B3pia-realiza%C3%A7%C3%B5es-2020
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DESTAQUES 2020

Abertura de uma nova unidade de 
atendimento – Casa Formosa 

No primeiro semestre de 2020, após a chegada 
da pandemia, o município de Curitiba solicitou 
à ECD um espaço isolado para atendimento das 
famílias. Aceitando este desafio a ECD alugou 
uma nova casa e trabalhou para a adequação 
deste espaço de acolhimento e a contratação 
de uma nova equipe.
Surgiu então, de forma emergencial, a Casa 
Formosa, para oferecer um espaço seguro 
para a  quarentena (isolamento) de pessoas 
assintomáticas, sintomáticas e diagnosticadas 
com Covid-19, aguardando o prazo necessário 

antes de serem direcionadas para as outras 
unidades de acolhimento da ECD ou da 
prefeitura.
Com muita satisfação a ECD serviu o município 
e todas as famílias neste momento tão difícil.

https://www.instagram.com/p/CHarcJgAgP0/?utm_medium=copy_link
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ECD entregou mais de 25 toneladas 
de alimentos em 2020

A ECD juntamente com a Igreja Encontro 
com Deus, e diversos outros parceiros como 
a Comunidade Israelita de Curitiba (Curitiba 
18x18), Campanha Amor que Contagia, e muitas 
outras pessoas nos ajudaram com cestas 
básicas e kits de higiene que foram entregue a 
aproximadamente 300 famílias mensalmente 
do bairro Cajuru, desde o início da pandemia até 
o final do ano, totalizando mais de 25 toneladas 
de alimentos distribuídos. Veja o vídeo de um 
desses momentos de distribuição!!

Desfile BE

No dia 20/10 foi realizado um desfile de 
moda para as acolhidas das duas unidades 
de acolhimento da ECD com o intuito de 
promover um momento de descontração, lazer 
e beleza e amenizar as tensões provenientes 
da pandemia. A principal motivação e pano 
de fundo do desfile foi o sonho de uma das 
adolescentes acolhidas em ser modelo. O 
desfile contou com o apoio de profissionais 
voluntários da área da beleza, moda, 
organização de eventos e fotografia e foi 
denominado de Desfile Beleza Escondida. Foi 
uma noite extremamente agradável e bonita!

https://www.instagram.com/tv/CIB6kRMFv3u/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CESfJHlAiZI/?utm_medium=copy_link
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Parceria com o Projeto 
Hospitalidade da UFPR

Parceria que visa a execução do Projeto de 
Inserção Laboral para mulheres acolhidas 
e reinseridas socialmente. A parceria se 
deu por meio de atendimentos individuais 
e coletivos, momentaneamente à distância, 
com foco na preparação para o trabalho e no 
desenvolvimento profissional, com vistas ao 
fortalecimento da família após o período de 
acolhimento.

COMEMORAÇÃO E SURPRESAS 
EM DATAS ESPECIAIS PARA 

AS CRIANÇAS DO CCC

Mesmo sendo um ano de pandemia, com os 
contatos limitados a forma remota, no dia das 
crianças quanto no Natal tivemos momento 
especiais com presentes, histórias, jornadas 
e muitas surpresas. Assista as experiências 
incríveis nos vídeos abaixo:

https://www.instagram.com/p/CJW61bZrYbm/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CGP78k0g2n7/?hl=pt-br
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REALIZAÇÕES

Parceria com o Ministério 
Público do Trabalho

Parceria com o Ministério Público do 
Trabalho garante vagas de trabalho em 
uma rede de supermercados de Curitiba 
para contratação de mulheres acolhidas, da 
comunidade do entorno ou que passaram 
em anos anteriores pela nossa instituição.  A 
parceria está na fase inicial, mas tem grande 
potencial. Já foram inseridas três mulheres 
acolhidas em 2020, o que trouxe mudanças 
significativas para a rotina do serviço de 

Como acontecem muitas coisas durante um ano, e durante um ano especial, com 
pandemia muito mais... acesse o QR code abaixo e veja muitas outras atividades que 
foram desenvolvidas, além das capacitações e diversas outras atividades....

acolhimento, especialmente por causa das 
aulas nas escolas e creches do município 
que estão suspensas. O principal objetivo 
desta parceria é fortalecer o processo de 
reinserção social e minimizar as chances de 
reincidência em acolhimento motivado por 
questões relacionadas à falta de renda.

https://www.grupoecd.org/c%C3%B3pia-projeto-rob%C3%B3tica
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APOIOS / PARCERIAS

 BRADESCO  - Rosi - Mulheres pela paz mundial - Pri Sapateado - CASAL (Barbie -

Amigos Solidários - Aline Vicenti e Projeto Decantar - Sobre Emendas Parlamentares –

Professora Josete - Herivelto Oliveira - Paulo Rink - Geovane Fernandes - Cristiano Santos -

Maria Manfron - Edson do Parolin - Tico Kuzma - Noemia Rocha - Dr. Wolmir - 

Dalton Borba - Jovens GAAP (Grupo de Adolescentes Anunciadores da Paz) -

Igualdade Mestrual - Fleurity Brasil – Instituto VIVA 
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DEPOIMENTOS

"Ao participar da pesquisa realizada com 
egressos dos Serviços de Acolhimento, eu não 
imaginava que mesmo depois de três anos 
trabalhando em acolhimento institucional, iria 
me deparar com uma experiência como essa 
que foi a de perceber o acolhimento a partir 
do olhar do jovem que viveu essa realidade...”

Viviane da Silva, Assistente Social.

Reconhecimento público do trabalho 
da ECD e do Patrick Reason como 

Secretário Nacional do Movimento Pró 
Convivência Familiar e Comunitária

O Movimento Nacional Pró Convivência 
Familiar e Comunitária, na pessoa do Secretário 
Patrick Reason, recebeu um agradecimento 
especial da Secretaria Nacional de Assistência 
Social (SNAS), por sua valiosa colaboração na 
construção da Nota Técnica nº 11/2020. 
"A equipe da SNAS agradece todas as valiosas 
contribuições que recebemos, e experiências 
de várias localidades que tomamos 
conhecimento, que muito contribuíram para a 
elaboração deste material. Registramos aqui, 
um agradecimento especial ao Movimento 
Nacional Pró-Convivência Familiar e 
Comunitária, na pessoa do Secretário Patrick 
Reason, que a todo tempo tem compartilhado 
reflexões importantes que muito contribuíram 
nas discussões que embasaram essa Nota 
Técnica, assim como o NECA pelo envio 
de material que também enriqueceu as 
discussões e o aprimoramento do documento. 
Muito obrigada, a cada um que dos seus mais 
diferentes lugares têm contribuído para a 
proteção das crianças e adolescentes nesse 
contexto tão desafiador."
O MNPCFC reconhece a importância em 
colaborar de forma ativa na construção de 
documentos que norteiam e orientam toda a 
sociedade acerca da proteção às crianças e 
adolescentes neste momento de emergência

As palavras da Coordenadora Luciana 
Cassarino Perez sobre a relevância da ECD, na 
pessoa do Patrick  na Escuta dos Egressos .:
“... a verdade é que  se não fosse a articulação 
do Patrick essa escuta não teria saído...”
“...Ele fez esse elo entre a Secretaria Nacional 
por um lado , Movimento pró Convivência 
Familiar e Comunitária e todos os envolvidos 
na avaliação do plano, e eu como pesquisadora. 
Então para mim foi um presente essa 
articulação ..., acho que o Patrick é um grande 
articulador e eu não poderia ter contribuído 
para a pesquisa se não fosse essa atuação 
dele, assim como acredito que a  avaliação do 
plano não tivesse tido esse enriquecimento 
com a participação dos jovens  se não 
fosse essa busca ativa que o Patrick fez de 
pessoas que tivessem expertise no assunto 
e que pudessem prontamente atender essa 
demanda...
... Então foi essencial essa participação dele e 
depois ainda foi  inciativa dele a transformação 
desse estudo num ebook...
... Então são inúmeros os braços que ele 
estendeu como articulador pra fazer esse 
trabalho não só acontecer como render 
muitos frutos “

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Diogo Caetano sobre as atividades 
desenvolvidas no CCC durante a pandemia .

“... Nosso trabalho é servir e cumprindo a nossa 
vocação queremos relatar nossa trajetória 
que envolve a Comunidade Cajuru no local 
onde o servir precisa ser uma atitude de Amor.
No dia 02/04/2020 iniciamos o projeto “Ação 
na Quarentena” onde a comunidade Cajuru 
precisava ser atendida no anseio de combater 
os danos sociais causados pela Pandemia do 
COVID 19, sabíamos que essa situação terrível  
iria intensificar os problemas que as famílias 
da comunidade já vivenciavam, e nosso 
principal objetivo era diminuir os danos da 
melhor forma possível. ..
...Com o isolamento social praticamente 
todas essas mulheres perderam sua principal 
fonte de renda, porém ganharam também 
a possibilidade de estarem mais próximos 
aos Filhos e essa situação poderia ser uma 
oportunidade de transformação, o medo de 
não conseguir manter o mínimo não poderia 
ser empecilho naquele momento, e não 
poderíamos ser omissos em responder essa 
grande demanda. ..
...A responsabilidade imensa, pois a restrição 
que o isolamento social  causou nessas famílias 
que estão em estado de vulnerabilidade 
social, perdendo os vínculos que a rotina de 
segurança das escolas públicas e o projeto 
na nossa Associação devido a pandemia e o 
afastamento social, sem dúvida precisávamos 
estar perto, ajudando quem mais precisa no 
momento mais difícil.”

CENTRO COMUNITÁRIO CAJURU

DEPOIMENTOS
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ACOLHIMENTO CONJUNTO

DEPOIMENTOS

Depoimento Silvia R. de Souza



26

favor da valorização da família e fortalecimento dos vínculos como temos feito há 
mais de 20 anos.

em pertencer  a sua e ter o seu vínculo mantido.

SUPERAMOS!!

Precisamos de família para viver e sobreviver. 

Seja um #amigodaECD!

@associacaoecd@EncontrocomDeusECD

https://www.instagram.com/associacaoecd/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/EncontrocomDeusECD
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