
Os meses de Julho e Agosto foram de muita organização interna

para angariar fundos para a instituição e também para buscar

soluções criativas de atividades para as crianças.

Confira os principais acontecimentos desses meses.

 Atividades Online

 Em julho as atividades online
continuaram. Diversas
atividades foram publicadas.
Esse vem sendo um recurso
para manter as crianças ativas
e com entretenimento
saudável em suas casas. Na
imagem, umas das crianças
atendidas, Lara Gabriele em
aulas diversas.

 Reunião com todos os 
autônomos 

 No dia 09, aconteceu uma
reunião online com os
educadores e demais autônomos
da Mapear. O objetivo foi de
atualizá-los sobre todas as ações
quem vem sendo realizadas, bem
como alertá-los sobre a situação
financeira em que a Mapear
encontra-se. Foram discutidas
ações em prol da ONG e
proposto a redução de salários
de 50% no mês de julho e 25%
no próximo mês de agosto. Os
demais meses serão discutidos
posteriormente.

 Retorno presencial da equipe 
de celetistas

 No dia 13, a coordenadora
pedagógica, assistente social e
psicóloga retornaram
presencialmente às
atividades. A auxiliar geral já
havia retornado em junho
para manutenção no espaço.
A necessidade de organizar as
ações, distribuição de doações
e atender algumas famílias,
fez-se necessária. Todas as
medidas de segurança e
higiene vem sendo tomadas
para que seja evitado a
propagação do corona vírus
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Agradecemos a todos que continuam doando recursos para a Mapear,
mesmo em período de pandemia. Sabemos que não está fácil a situação
individual de cada um e também do nosso país. Fazemos todo possível para
continuar atendendo e dando suporte às crianças e famílias mesmo sem as
atividades presenciais. Nosso muito obrigado.

“Nunca é pequeno o que se faz por amor”
Chiara Lubich



 A tradicional festa caipira da Mapear foi adaptada para a nova realidade
em que vivemos. Os mais tradicionais quitutes juninos foram vendidos
em kits para que as pessoas retirassem no sistema Drive Thru. Este ano a
ação foi em julho, portanto, chamamos de Festa Julina. Muitos
voluntários colaboraram no preparo dos kits e dos pratos que foi um
sucesso.

Festa Julina Drive Thru

 Doação de roupas e produtos de higiene

 No dia 30, o ex educador da Mapear, Douglas Baptistão, conseguiu uma 
doação de produtos de higiene e alimentos para que fossem entregues 
às famílias das crianças atendidas. Mais uma ação de ajuda coletiva 
para chegar até as crianças.
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 Atividades Online

 Em agosto as atividades online
continuaram. Diversas
atividades foram publicadas.
Esse vem sendo um recurso
para manter as crianças ativas
e com entretenimento
saudável em suas casas. Para
setembro, a coordenadora
pedagógica pretende alterar as
atividades para estimular
ainda mais as crianças na
execução das atividades.

 Reunião com os autônomos-
Nota Fiscal Paulista

 Nos dias 4 e 18 aconteceram
reuniões online com os
educadores e toda equipe de
gestão da Mapear, incluindo o
financeiro. O objetivo foi
discutir sobre a nota fiscal
paulista e ações para que
possamos conseguir mais
doadores automáticos e
aumentar o cadastramento de
notas sem CPF. Como os
educadores estão sem as
atividades habituais, a
presidente da ONG pediu a
todos que fizessem o
cadastramento de notas para
ajudar na receita da Mapear e,
consequentemente, ter o
aporte financeiro para o
pagamento dos salários.
Grande parte dos educadores
estão lançando as notas e
outros conseguindo as notas
no comércio. Toda equipe se
mobilizando para um garantir
os salários e ajudar a
instituição a qual trabalham.

AGOSTO

 Reunião com equipe técnica

 Semanalmente, toda terça-feira, a
coordenadora pedagógica,
psicóloga e assistente social
realizam uma reunião para
discutirem ações sobre algum caso
ou necessidade que venha a surgir
que envolva a família ou criança
atendida pela Mapear. Além do
principal objetivo que é a análise e
soluções para alguns casos, são
propostas novas atividades
pedagógicas e analisam os
resultados do que foi realizado,
bem como os ajustes necessários.

 Live Banda Maya

 A banda Maya vai realizar uma live
no dia 8 de outubro em prol da
Mapear. A banda também está
realizando 3 ações em paralelo, a
de arrecadação de alimentos,
confecção de camisetas tie dye e
doe sem por a mão no bolso. Todas
as informações estão sendo
compartilhadas nas redes sociais
da Mapear e da banda.
@bandamayaofc (Instagram) e
@ongmapear (Instagram) e
/ongmapear (Facebook)
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Doe a sua Nota Fiscal Paulista para a Mapear
É possível contribuir através da doação dos cupons fiscais da
nota fiscal paulista. Para doar sua Nota Fiscal para a Mapear,
você precisa se cadastrar como Doador Automático. Para isso,
basta entrar no site do programa NFP, fazer seu login com a sua
senha, clicar na aba entidades, optar por doação com CPF e
escolher a Mapear. O número do CNPJ é 21.795.959/0001-30 –
Associação Mobilizando Amigos pelo Amor - Mapear

Horário de Funcionamento da Mapear durante a pandemia
 De segunda à sexta-feira: das 8 às 12 horas
 Telefones: (19) 3680-0809 e 98975-3150
 Endereço: Av José Fagiolo, 245- Domingo de Syllos- São José 

do Rio Pardo.


