
 
 

 
 
MUITO obrigad@ 
  
Você confiou em nós a sua contribuição para a campanha #DoePorElas, que realizamos através 
do Benfeitoria, para arrecadação de recursos para os meses de abril a junho. Agora, estamos aqui 
para agradecer e te contar como e onde aplicamos a sua doação. No total, arrecadamos 
R$13.800,00, que foram destinados, principalmente, para manter nossa sede, uma profissional 
contratada e a implantação do teleatendimento em saúde. Fizemos, aqui, um resumo pra você 
ficar por dentro de tudo: 
  
Teleatendimento: entre os meses de abril e setembro, realizamos 1.147 consultas em 9 áreas 
da saúde (clínica geral, dermatologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, terapia floral, reiki, 
constelação familiar e mediação de conflitos familiares e projeto Parto Amorizado). Isso significa 
que impactamos, diretamente, 1.188 pessoas das comunidades do Cantagalo, Pavão e 
Pavãozinho. 
  
Estrutura da ONG: nossa sede foi fechada para atendimentos presenciais, por conta da 
pandemia, porém estamos funcionando como um importante ponto de recebimento, triagem e 
distribuição de cestas básicas, produtos de limpeza, máscaras de proteção individual e outras 
doações que chegam para as comunidades. Além disso, estamos atentos e cumprindo as normas 
de segurança e higienização dos materiais, recomendadas pelo Ministério da Saúde, antes, 
durante e depois das distribuições das doações, com orientação e utilização de produtos de 
higiene e limpeza, quando necessário. Por tudo isso, precisamos de recursos para manter nossa 
estrutura física. 
  
Equipe: hoje, nossa equipe conta com 62 profissionais trabalhando de forma 100% voluntária. 
Mantemos apenas uma profissional contratada, que, graças à sua contribuição, segue cumprindo 
sua agenda diária de atividades da nossa rotina, além, agora, de atuar também na linha de frente 
das entregas das doações que chegam para o PPG. 
  
  
Sua doação ajuda a tratar ansiedade, depressão e pânico 
  
Sim, infelizmente, ansiedade, depressão e pânico lideram a lista de sintomas que acometem boa 
parte da sociedade moderna. Nas favelas, esse cenário é ainda pior, considerando a estrutura 
precária de moradia, pobreza e falta de acesso a serviços básicos e essenciais em saúde. Com a 
chegada do Covid-19, essa realidade se tornou ainda mais difícil. Por isso, a sua doação é tão 
importante para manter nosso trabalho de acolhimento e atendimento em saúde. 
  
  
Obrigad@ mais uma vez por nos ajudar a levar saúde a quem precisa. 
 
Junt@s somos mais fortes!   
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