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COMBATE À VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA

 

Contatos

DEAM  - Niterói 

 Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 577, 3º andar -

Centro, Niterói - RJ - Telefone: (21) 2717-0900

DEAM - São Gonçalo

Avenida Dezoito do Forte, 578 - Mutuá, São Gonçalo

Telefones: 3119-0214 / 3119-0201

PATRULHA MARIA DA PENHA

(21) 97312-5064

Contatos

Telefone: (21) 99924-6462

 

Plantão das 14 às 17h, para tirar dúvidas,

orientações e denúncias de acesso a equipamentos

públicos – Atendimento Sociojurídico.

REDES DA MARÉ



CENTRO DE REFERÊNCIA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL -

Niterói

 

Contatos

Horário de funcionamento: de segunda à

sexta-feira, das 11 às 15h para atendimento de

manutenção de benefícios (Bolsa Família, BPC

e tarifa social) e isenção de sepultamento.

Os demais assuntos estão sendo realizados no

portão do CRAS ou na área externa.

Recomenda-se que o usuário ligue para o CRAS

de referência para verificar se é possível o

atendimento por telefone. Quanto ao benefício

emergencial anunciado pelo governo federal,

não é necessário novo cadastro de quem já esta

inscrito no Cadúnico. 

Informações



Comitê Popular de Crise -

São Gonçalo

 

Informações

Prover garantias essenciais às pessoas em

situação de vulnerabilidade social no município

de São Gonçalo e tem como objetivos coletar e

distribuir insumos alimentícios e de higiene

pessoal às famílias monoparentais femininas que

residem nas comunidades socialmente

vulneráveis no município de São Gonçalo; buscar,

junto ao poder público estratégias que visem

garantir a segurança alimentar do público alvo e

promover ações de caráter informativo de

prevenção e cuidados com relação à COVID-19.

Telefone: (21) 96891-6800

 

É necessário informar nome e telefone para que

o Serviço Social entre em contato e realizar o

cadastro.

Contato



COLETIVO DE EDUCAÇÃO

POPULAR MARGARIDA MARIA

ALVES

 

Informações

Curso Básico de Formação Política Marielle

Franco: Ciclo de lives “Fazer Política em tempos

de isolamento” (Live no youtube).

Prof. Paulo (21) 96433-5100

Link de acesso:

youtube.com/ColetivoDeEducaçãoPopularMarg

aridaMariaAlves

Contato



DEFENSORIA PÚBLICA/

Núcleo de Atendimento à

Mulher

 

Informações

Atendimento em casos de urgência relacionados

a violência de gênero através dos contatos

remotos: medidas protetivas de urgência,

inclusive busca e apreensão e descumprimento

de Medidas  Protetivas de Urgência

Na capital do RJ: Tel. (21) 97226-8267
E-mail: nudem.defensoriarj@gmail.com

Niterói: Tel. (21) 98380-3624
E-mail: triagemdpniteroi@gmail.com

Plantão noturno (Segunda à domingo):

atendimento das 18h às 11h por meio do
WhatsApp (21) 99753-4066

Email: plantaodpge@yahoo.com.br
Plantão final de semana (Sábado e Domingo)

de 11 às 18h - Niterói, São Gonçalo, Maricá e
Itaboraí:Telefone para contato: (21) 99558-8213

Atendimento online: 129

Contato



Centro de Atendimento à

Mulher Chiquinha

Gonzaga

 

Informações

O CEAM realiza atendimento e

acompanhamento psicológico, social e

orientação jurídica à mulher em situação de

violência doméstica e familiar. 

Atendimento remoto:

Tel:  (21) 98555-2151
E-mail: ceamcg.smasdh@gmail.com

Rua Benedito Hipólito, 125 (térreo), Praça Onze

Contato



Polícia Militar do Estado

do Rio de Janeiro

 

Informações

Em caso de emergência ligue 190 e peça uma
viatura, para você ou para sua vizinha que esta

em situação de violência doméstica. 

Para acessar diretamente o seu batalhão da

Polícia Militar faça contato por telefone, que

inclusive serve para chamar a Patrulha Maria da

Penha.

7º BPM (São Gonçalo)

Rua Dr. Alfredo Backer, 367 - Alcantara, São Gonçalo

Telefone: (21) 2701-4323 / (21) 99063-0026

 

12º BPM (Niterói)

Av. Jansen de Melo, 843-899 - Centro, Niterói

Telefone:  (21) 97312-5064/ (21) 2717-7432 

Contato



Centro de Cidadania

LGBT - Leste - Niterói

 

Informações

Atendimento online de 2ª a 6ª feira de 9 às 17h.

Estão orientando sobre renda básica

emergencial, realizando apoio psicológico on-

line, atendimento em casos de violência

doméstica e/ou violência LGBTIfóbica e

atendimento jurídico aos casos de serviços de 

 fornecimento de luz, água e gás terem sido

interrompidos; entre outras situações

O atendimento pode ser por e-mail, ou caso deseje ser

atendido por chamada de vídeo, deve-se agendar com

os  profissionais: crlgbt.niteroi@gmail.com (Geral);

lazarapenedo.dhrj@gmail.com (Coordenação);

calebefita.dhrj@gmail.com (Psicólogo);

matheusdepaula.dhrj@gmail.com (Assistente Social);

brunabarrozo.dhrj@gmail.com (Advogada).

No facebook: Centro de Cidadania LGBT Leste

Disque Direitos Humanos: 100 e 0800-0234567

(atendimento gratuito e 24 horas)

Contato



Conselhos Tutelares de

Niterói e São Gonçalo

 

Informações

Órgão publico com a função de zelar pelo direito da criança e do

adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do

Adolescente, em situação de violência ou violação de direitos.

CT Niterói I (Centro) - Rua Coronel Gomes Machado, 257, Centro

Tel.:(21) 2717-4555 / (21) 99981-0596 - E-mail: ctniteroi@gmail.com

Funcionamento: 9h às 18h

CT Niterói II (Região Oceânica) - Estr. Caetano Monteiro, 659 , Largo

da Batalha - Tel.: (21) 2716-2008 / 99981-0596 / (21) 2716-2008 (Fax) E-

mail:conselho_tutelar2@yahoo.com.br

Funcionamento: 9 às 18h

CT Niterói III (Região Norte) - Alameda São Boaventura, 338 - Fonseca

- Tel.: (21) 2625-3429/ (21) 99884-8801 - E-mail:ct3niteroi@gmail.com -

Funcionamento: 9 às 17h

CT São Gonçalo I (Centro) - Rua Eduardo Vieira de Souza, 122 - Centro

- São Gonçalo - Tel.: (21) 98780-4852 E-

mail:conselhotutelar1sg@gmail.com

CT São Gonçalo II (Alcântara) - Estrada Raul Veiga, 781- Sala 301 -

Alcântara - São Gonçalo - Tel.:  (21) 9878-4852

E-mail: ct2sgrj@gmail.com

CT São Gonçalo III (Tribobó) - Rua Afonso Quintão, 172- Ponto de

referência (rua ao lado do pastel argentino) - Trindade - São Gonçalo -

Tel.: (21) 98780-4852 - E-mail: Ct3sgrj@gmail.com 

Contato



Movimento de Mulheres

de São Gonçalo

 

Informações

A organização auxilia juridicamente e psicologicamente pacientes

com HIV, ajuda mulheres grávidas, conversa com mulheres que

sofreram violência doméstica e, através do NEACA (Núcleo Especial

de Atendimento a Criança e ao Adolescente) e do NACA (Núcleo de

Atendimento a Criança e ao Adolescente), em parceria com a

Fundação da Infância e da Adolescência, auxilia jovens vítimas de

violência doméstica e/ou sexual. O novo objetivo do Movimento

agora é espalhar esse auxilio através de um chat. O chat é uma

forma de fazer um atendimento a longa distância e prevenir, muitas

vezes, casos piores de violência.

Atendimento remoto através de chat e telefone. Para acessar o chat,

basta entrar no site do Movimento de Mulheres

(https://www.movimentomulheres.com.br) e clicar na aba roxa no

canto direito da tela. Nesta aba, está escrito a frase "Você sofreu

alguma violência?". Para falar sobre o tema, basta clicar na aba roxa e

conversar com um profissional especializado. Além disso, o

Movimento de Mulheres também pode tirar qualquer dúvida pelos

telefones: (21) 2606-5003 ou (21) 98464-2179

Contato



DOAÇÕES

 



 

Ações

Como contribuir?

Casa Amarela - CNPJ: 25.144.594/0001-35 

Banco Bradesco
Agência: 0448 - Conta Corrente: 12520-2

CASA AMARELA

MORRO DA PROVIDÊNCIA

Doações de itens de limpeza e alimentação.

Ações

Fornecer cesta básica com intems de higiene

pessoal.

ENTRE O CÉU E A FAVELA

Morro da Providência

Como contribuir?

Telefone de contato: (21)98246-8673 e doações em
dinheiro Banco Caixa Econômica Federal, Agência

2387, Conta Poupança 3290-8, Variação 013.

Favorecida: Cíntia Roberta Coelho Santana
CPF: 105.157.687-31



bar berton

 

Ações

Projeto Social: "Você pode ficar em casa. Mas e

quem não pode, como fica?" Doações de

quentinhas para pessoas em situação de rua.

Onde fica?

Rua Lopes Trovão com Rua Geraldo Martins,

Lojas 101 e 102, Icaraí, Niterói, RJ.

Como contribuir?

Recebe e realiza doações de alimentos.



 

Ações

Como contribuir?

http://vaka.me/961793

ADEMAFIA - Todos por

Santo Amaro

A aldeia está arrecadando doações para garantir

água, alimentos, produtos de limpeza e remédios

para seus moradores durante a quarentena.

Ações

Um coletivo que usa o skate como transformação

social, vai distribuir cestas básicas e material de

higiene para os moradores do Santo Amaro.

ALDEIA MARACANÃ

Como contribuir?

http://vaka.me/900866



REDES DA MARÉ

 

Ações

Campanha Maré diz NÃO ao Coronavírus, objetiva alcançar redes

institucionais e pessoas físicas em prol de doações de itens

materiais e de recursos financeiros para a compra de itens

básicos necessários para serem distribuídos a moradores da Maré

que, durante a crise do Coronavírus, demandam maiores

cuidados e atenção.

Onde fica?

Local onde as doações serão recebidas e armazenadas: Centro

de Artes da Maré (CAM)

Endereço: Rua Bittencourt Sampaio, 181 – Nova Holanda – Maré.

Dias/horário: terças e quintas-feiras, das 14h às 17h. em outro

horário, combinar pelo: Telefone (21) 99907-3154 ou

e-mail: parcerias@redesdamare.org.br

http://redesdamare.org.br/br/quemsomos/coronavirus

Como contribuir?

Pré-Cadastro: com envio de mensagem de texto ou mensagem de

whatsapp com texto por escrito com nome completo, endereço e telefone

para o número (21)99924-1819 -  Aguarde o retorno da nossa equipe social. 

 Transferências bancárias: Associação Redes de Desenvolvimento da Maré

 CNPJ: 08.934.089/0001-75 

Banco do Brasil - 001

Agência: 0576-2

Conta Corrente: 160.568-2 

Para doações internacionais:

Código IBAN:

BR15 0000 0000 0057 6000 1605 682C 1

Código Swift: BRASBRRJRJO  

Banco Itaú S/A - 341
Agência: 0023

Conta Corrente: 543.38-2
Para doações internacionais:

Código IBAN:

BR83 6070 1190 0002 3000 0543 382C 1

Código Swift: ITAUBRSP   



 

Ações

Como contribuir?

"POLO ALCÂNTARA/VILA TRÊS”

Espaço de Aprendizagem Joyce Gravano 

Rua Gustavo Mayer 280 – Vila Três
(Em frente à Praça do Vila Três)

Responsável: Joyce Gravano
 

"POLO NEVES"

Espaço Cultural Catiane Magalhães 

Travessa Alberto Torres, n.445 – Neves
(Próximo a quadra do Colégio São Tarcísio)

Responsável: Catiane Magalhães
 

"POLO GALO BRANCO”

Condomínio Nova Maricá Life - Salão de festas 

Rua Luiz Carlos da Silva, 500 – Galo Branco 

Responsável: Elisângela Soares

COMITÊ DE CRISE

São Gonçalo

Coletar e distribuir insumos alimentícios e de

higiene pessoal às famílias monoparentais

femininas que residem nas comunidades

socialmente vulneráveis no município de São

Gonçalo. Telefones de Contato:

(21)98769-5148 - Rafaela e (21)98488-0774 - Daniele



 

Ações

Como contribuir?

As doações podem ser deixadas nos pontos de
coleta no Raízes do Brasil (Rua Áurea, 80 – Santa
Teresa) ou no Lava-Jato 100 Nome (Rua Santa
Catarina, 367 – Santa Teresa) ou via depósito

bancário:

Banco Santander
Agência: 3838

Conta Corrente: 13.000.268-6
Centro de Apoio Ao Desenvolvimento Osvaldo Dos

Santos Neves (CADON)

CNPJ: 02.593.213/0001-08

SOCIEDADE DOS AMIGOS

DO MORRO DA COROA

(SAMC)

Está arrecadando alimentos, produtos de higiene

e limpeza e doações financeiras para os

moradores do Morro da Coroa.



SOS COMUNIDADES DA

ZONA PORTUÁRIA

 

Ações

Está arrecadando dinheiro para a compra de

cestas básicas e kits de higiene que serão

distribuídas, nesse momento, para famílias

vulneráveis da Providência e para a cooperativa ”É

Conceição!’ do Morro da Conceição

Onde fica?

Morro da Providência , Morro do Pinto e Morro

da Conceição.

Como contribuir?

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/sos-zona-

portuaria-parte-2



ABRAÇO CAMPEÃO

Complexo do Alemão

 

Ações

Está aceitando doações financeiras para a compra

de materiais como água, sabão, desinfetante para

as mãos e alimentos para as famílias do Complexo

do Alemão.

Contato

https://www.facebook.com/abracocampeao/

Como contribuir?

Banco Bradesco (237)

Agência 0814-1

Conta Corrente 5852-1

CNPJ 28.218.528.0001-50

Razão Social: Associação Esportiva e Cultural e

Educacional Abraço Campeão



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL

ARAÚJO DUTRA

 

Ações

"Projeto Sementes" Apoio às famílias das crianças

participantes do projeto que estão em

quarentena da favela da Palmeirinha, Guadalupe.

Doações de Cestas Básicas, Kits de Higiene, Leite.

Oferece orientações quanto aos direitos sociais.

Onde fica?

Rua Guimarães Rabelo, 214 - Guadalupe

WhatsApp (21) 98673-6815

Instagram: @iead.ong / Facebook: @iead.ong

Como contribuir?

Aceita doações de Cestas Básicas, Kits de Higiene,

Leite ou Doações por transferência bancária.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ARAÚJO DUTRA

CNPJ:  27.757.883/001-35

BANCO DO BRASIL

Agência 0592-4

Conta Corrente: 92.736-8



CUFA - Central Única de

Favelas

 

Ações

Arrecada doações, em dinheiro, para compra de

alimento e higiene que são distribuídos aos

moradores de comunidades.

Contato

https://www.cufa.org.br/index.php

Como contribuir?

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-

cufa-a-ampliar-seu-combate-ao-coronavirus



Frente Ampla Suburbana

Vila da Penha e região

 

Ações

Doações de Cestas Básicas na região para famílias

em situação de vulnerabilidade.

Contato

Contato: Rafael Gomes (21 964973716) e Maria

Lima (21 980770711).

Local para doação em produtos: Igreja Cristo

Rei (Vaz Lobo).

Facebook: @frenteamplasuburbana



Fórum de

Desenvolvimento

Sustentável e

Resistência Democrática

de São Gonçalo

 

Ações

Doações de alimento e gênero de limpeza na

região; Educação e socialização de informações e

Webradio.

Contato

Contato: (21) 99257-0237 e pelo e-mail

FDSRDSG2019@gmail.com. 

Como contribuir?

Doações de qualquer valor para conta:

Santander (033)

Agência: 1330

Conta: 01024178-2

Correntista: Aloma Figueira Dias

CPF: 080.457.687-46



Associação de Mulheres

de Atitude com

Compromisso Social

(AMAC - Duque de Caxias

 

Ações

Organização da sociedade civil que acolhe mulheres

vítimas da violência doméstica e em situação de

vulnerabilidade social, está recebendo doações diretas e

financeiras para a compra de alimentos e produtos de

limpeza para mulheres locais. A AMAC é integrante ativo

da Rede Favela Sustentável.

Contato

Travessa Presidente Kennedy, 194

Parque Fluminense – Duque de Caxias

Como contribuir?

As doações podem ser entregues na Travessa Presidente

Kennedy, 194, Parque Fluminense – Duque de Caxias, ou

retiradas mediante agendamento pelo telefone (21)

998078422 (Nill Santos). Via depósito bancário:

Banco Itaú
Agência: 8297
Conta: 18154-0

CNPJ: 24.119.219/0001-72



Centro de Defesa da Vida

Hedwiges Rossi

Duque de Caxias

 

Ações

Organização da sociedade civil, localizada em

Duque de Caxias que apoia mulheres em situação

de violência doméstica e familiar. Neste momento

de crise, muitas mulheres estão desempregadas e

precisando de ajuda. 

Contato

Não divulgam o endereço para proteção da

mulheres atendidas.

Como contribuir?

Para doar para o Centro de Defesa da Vida Hedwiges Rossi

Banco Itaú

Agencia: 0090

Conta corrente: 03587-4

ASPAS Centro de Defesa da Vida Irmã Hedwiges Rossi

CNPJ: 28.756.146/0024-77

Contato: (21) 96937-2152 (whatsapp)

E-mail: cdvida_defesadavida@hotmail.com



Grupo Teatral Nós do

Morro - Vidigal

 

Ações

O Grupo Nós do Morro é uma associação cultural sem

fins lucrativos fundada em 1986, com objetivo de

proporcionar o acesso à arte e à cultura para crianças,

jovens e adultos.  Grupo Nós do Morro em coletivo com

lideranças comunitárias resolveram  realizar campanha

de arrecadação para fazer chegar às familia mais

necessitadas do Vidigal alimentos e produtos de higiene

pessoal e limpeza.

Contato

Rua Dr. Olinto de Magalhães - Vidigal, Rio de Janeiro - RJ

E-mail: nosdomorro.adm@gmail.com

Como contribuir?

Cada cesta básica com 10 itens custa em média R$59,00

e um kit salva vidas (material de limpeza e higiene)

R$25,00

Grupo Nós do Morro

CNPJ: 30.120.620/0001-25

Banco do Brasil

Agência: 0598-3

Conta Corrente: 611.198-x



A Rocinha Resiste

 

Ações

Organização comunitária dedicada à

comunicação entre favelas, está aceitando

doações financeiras para uma campanha de

conscientização (placas e faixas) e para a compra

de água sanitária, sabão, desinfetante para as

mãos, água e produtos básicos para as famílias da

Rocinha.

Contato

https://www.facebook.com/arocinharesiste/photos

/a.980298605492067/1314940732027851/?

type=3&theater

Como contribuir?

Para contribuir entra em contato pelos perfis:

@maagdaagomes e @leandro.benicio, ou pelo

whatsapp: +55 (21) 97960-4495.



Gabinete de Crise Vila

Kennedy

 

Ações

Formado por um grupo plural de lideranças

comunitárias, profissionais da saúde pública,

agentes comunitários, assistentes sociais,

articuladores culturais, religiosos, professores,

esportistas, comerciantes, comunicadores,

influenciadores digitais, etc. da Vila Kennedy.

Está arrecadando doações para produção de

faixas e para circulação de carros de som

informativos e produtos de higiene. 

Como contribuir?

As doações podem ser entregues no Centro

Comunitário Irmãos Kennedy (CCIK) na Estrada

Sargento Miguel Filho, 371 – Vila Kennedy



Projeto SAAF

Vila Kennedy

 

Ações

Estão realizando  campanha de arrecadação de

sabonetes, produtos de limpeza para casa e

alimentos.

Contato

https://www.facebook.com/projetosaaf/photos/rp

p.693584464072694/2776265072471279/?

type=3&theater

Como contribuir?

Postos de arrecadação:

Rua Pedro Pomar, quadra N- lote 2 - Vila Kennedy

Contatos: Rebeca (21) 97203-6860;

Carol: (21) 99856-0082 e Liliana: (21) 99635-7359



Cine & Rock

Rio das Pedras

 

Ações

O Cine & Rock está arrecadando cestas básicas e

material de higiene e limpeza para distribuir para

as famílias de Rio das Pedras.

Onde fica?

Estrada de Jacarepaguá, 3640 – Rio das Pedras

Como contribuir?

As doações podem ser deixadas na sede do Cine &

Rock (Estrada de Jacarepaguá, 3640 – Rio das

Pedras)

Contato: (21) 992431324 (Leu).



Favela do Aço

Vila da Paciência

 

Ações

Mobilização coletiva da Favela do Aço/Vila da Paciência, liderada

pelas organizações locais Levante Aço, Plataforma Casa e PEPUC

(Projeto Esperança para uma Criança), está arrecadando

doações para a compra de alimentos, detergente, sabonete e

papel higiênico.

Contato

https://www.facebook.com/projetolevanteaco/photos/a.11456463

0076188/138762587656392/?type=3&theater

Como contribuir?

Doações através de 3 projetos - Articulação, contatos e contas

para depósito:

Projeto Levante Aço - perfil: @levanteaco - Tel: (21) 98301-2415

(Moanan) -  Banco Bradesco, agência 0473, c/c 19246-5, Moanan

C. do Couto - CPF 176.825.107-06

Coletivo CASA - perfil @plataformacasa - Tel: (21) 99590-3880

(Daiane) - Banco do Brasil, agência 127-9 ,c/c 126338-2, Daiane M.

Ferreira -CPF 123.333.557-00

PEPUC Vila Paciência - perfil: @pepucdevilapaciência - Tel: (21)

99575-6785 (Enoemis) - Banco Itaú, agência 1216, c/p 05316-3/500

Thayná M. Ferreira - CPF 123.333.547-20.

Toda verba arrecadada será relatada ao final da campanha.



Babilônia Utopia

(Mangueira e Babilônia)

 

Ações

A Babilônia Utopia em parceria com a TV 247, está

organizando uma vaquinha para compra de mais

itens de limpeza e higiene para as favelas da

Babilônia e do Chapéu Mangueira.

Como contribuir?

As contribuições podem ser realizadas através:

http://vaka.me/957634

Ou alternativamente,  podem ser deixadas na sede

da Babilônia Utopia (contatar André Constantine

no número (21) 99030-7685).

Perfil: @babiloniautopia.



RevoluSolar

Mangueira e Babilônia)

 

Ações

Organização sem fins lucrativos de base comunitária, no Chapéu

Mangueira e Babilônia, dedicada a levar energia renovável às

favelas e também ativa da Rede Favela Sustentável, está

aceitando doações financeiras para a compra de alimentos

básicos e produtos de higiene a serem distribuídos aos

moradores.

Onde fica?

Associação dos moradores da Babilônia, Rua Ari Barroso 66,

Leme - Rio de Janeiro

Tel: (21) 96717-4292

Como contribuir?

Doações através da Caixa Econômica Federal

Agência 0573 - c/c 00001372-3

CNPJ: 23.960.208/0001-58

Instituição Revolusolar

(favor identificar transferência com " COVID-19+ [seu

nome/empresa] e enviar comprovante para o tel: (21) 96717-4292.

Outros  Contatos: (21) 998886649 (Valdinei Medina) ou (21)

979214486 (Adriano Paraíso)



CDD Contra o Corona

Covid-19

Cidade de Deus))

 

Ações

A CDD Contra o Corona Covid-19, campanha

organizada por ativistas e lideranças comunitárias

da Cidade de Deus, está arrecadando itens de

limpeza e higiene pessoal, que serão distribuídos

para moradores da Cidade de Deus.

Contato

https://www.instagram.com/p/B-C7ErulfBa/

Como contribuir?

Doação de produtos de limpeza e higiene pessoal.

Para doar entre em contato com:

Samantha Messiades - tel:  (21) 99753-9390

Jota Marques - tel: (21) 97556-4538

Vitor Andrade - tel: (21) 98433-4828

As doações podem ser feitas nós seguintes locais:

Amunicom AP - Praça da Biblia, 02;

CASA Renata - Rua Edgard Werneck, 1688 - ao

lado da igreja amarela.



Marginal

Cidade de Deus)

 

Ações

Marginal é uma escola de educação popular,

comunicação comunitária e política originada na

Cidade de Deus.

Contato

https://www.facebook.com/marginaloficial/posts/1

639694386181590

Como contribuir?

Doação em dinheiro ou produtos:

Jota Marques - Tel: (21) 97556-4538

Samantha Messiades - Tel: (21) 99753-9390

O que pode ser doado (ou como utilizaremos os

valores):

sabonete antibactericida, sabão, detergente, água

sanitária, desinfetante, cloro, alvejante,

desengordurantes, papel toalha, papel higiênico e

álcool em gel/líquido.



Favela Vertical (

Gardênia Azul))

 

Ações

O Favela Vertical, coletivo que promove atividades

culturais, educacionais e artísticas nas

comunidades do Gardênia Azul, está arrecadando

doações para ajudar as famílias da comunidade

da Beira do Rio.

Contato

https://www.facebook.com/coletivofavelavertical/

Como contribuir?

Doações : Via PicPay (@favelavertical) ou depósito

bancário:

Banco Itaú

Agência: 9291 - Conta corrente: 21011-1

ou

Nubank

Agência: 0001 - Conta corrente: 3421972-9

Rafael Mendes de Oliveira

CPF 170.746.447-22



Avante Serrinha

(Madureira)))

 

Ações

A campanha Avante Serrinha, puxada pela

Companhia de Aruanda, um coletivo artístico e

cultural da Serrinha e arredores, está arrecadando

alimentos e material de limpeza e de higiene

pessoal para moradores do Morro da Serrinha.

Contato

https://www.facebook.com/Ciadearuanda/

Como contribuir?

Doações de Mantimentos, material de limpeza ,

higiene pessoal e água, vocês podem procurar

presencialmente as duas casas de Axé, ou então

fazer um depósito de qualquer quantia em nossa

Conta:

Banco do Brasil

Agencia: 0091-4 - Conta Corrente : 59.887-9

Associação Companhia de Aruanda.

CNPJ: 10512578/0001-80



Associação de

Moradores do Morro dos

Macacos)))

 

Ações

A associação de moradores está aceitando

doações diretas de produtos de higiene, materiais

de limpeza, água e alimento.

Onde fica?

Associação de Moradores - Rua Senador Nabuco,

248. 

Como contribuir?

Doação na sede da associação (Rua Senador

Nabuco, 248 – Vila Isabel) ou na Loja Ferragens

(Rua Souza Franco, 356 – Vila Isabel).

Informações: (21) 97903-1949.



Projeto NICA (

Jacarezinho))))

 

Ações

Projeto NICA, um programa de alfabetização e

pré-vestibular no Jacarezinho,  está aceitando

doações financeiras para a compra de kits de

higiene e alimentos para as famílias de região.

Contato

https://www.instagram.com/nicajacarezinho/ 

Como contribuir?

Doação:  Banco Inter

Agência 0001 - C/c 54028671

Mariana de Paula Santos

CPF  154.177.117-64

Contato: Thiago - tel.: (21) 98751-0112



Visão Restaurar

Costa BarroS

 

Ações

A Visão Restaurar - uma escolinha de futebol para

jovens e crianças em Costa Barros - está

recebendo doações diretas de cestas básicas.

Onde fica?

Rua Maria José Minsem (Conjunto Tom Jobim) –

Pavuna- Rio de Janeiro

Tel.: (21) 3835-5781

Como contribuir?

Os itens podem ser entregues em sua sede (Rua

Maria José Mynssen, Conjunto Tom Jobim –

Pavuna) e contribuições financeiras podem ser

feitas entrando em contato com Felipe Rocha,

pelo telefone (21) 97919-6583.



Coletivo Fala Akari

 

Ações

Grupo de moradores e militantes da favela de

Acari, organizados com o objetivo de realizar,

disseminar e divulgar ações culturais e

educacionais e denunciar todas as formas de

opressões cometidas pelo estado no território. O

Fala Akari está aceitando doações financeiras para

a compra de alimentos.

Contato

https://www.facebook.com/QuilomboAcari/?

epa=SEARCH_BOX

Como contribuir?

Via PayPal (bruuna.aguiar@hotmail.com) ou

depósito bancário:

Caixa Econômica

Agência: 3057

Conta: 17870-6
CPF: 136.905.727-03

Bruna S. A. Barbosa



Anjos da Tia Stellinha

Morro dos Macacos)

 

Ações

Os Anjos da Tia Stellinha, uma organização

educacional e de apoio psicossocial no Morro dos

Macacos, está aceitando doações diretas de kits

de limpeza e higiene pessoal, além de doações

financeiras.

Como contribuir?

Via depósito bancário:

Banco Bradesco

Agência: 1400

Conta corrente: 3130-5

CNPJ 27.481.838/0001-09



Manguinhos Solidário

 

Ações

A articulação Manguinhos Solidário (que inclui o Ballet

Manguinhos, a Associação de Moradores do Mandela 2, o

Fala Manguinhos, entre outros), foi reativada para

arrecadar alimentos, remédios e material de limpeza

para os moradores de Manguinhos

Como contribuir?

Doação através de vakinha online: http://vaka.me/962726

Ações

Um grupo de trabalhadores da Fiocruz se uniu e está

aceitando doações financeiras para a compra de

alimentos, produtos de higiene e material de limpeza

para as famílias de Manguinhos.

Como contribuir?

Via depósito bancário: Banco Bradesco

Agência: 3002 - Conta corrente: 0305422-5

Silvana Granado Nogueira da Gama - CPF: 790.876.637-49

Contatos: (21) 980137600 (Jussara Angelo) ou (21)

986451606 (Silvana Granado)

FIOCRUZ



Movimento de Mulheres

de São Gonçalo

 

Ações

O Movimento de Mulheres desenvolve projetos sociais

dirigidos às pessoas de risco social com alta

vulnerabilidade. Diante disso, estamos realizando uma

campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis,

materiais de higiene, limpeza, álcool/gel e máscaras

para doarmos às pessoas por nós atendidas.

Como contribuir?

Doação de produtos na sede do movimento:

As doações poderão ser feitas na seda da entidade,

localizada na Rua Rodrigues da Fonseca, 201, Zé Garoto.

 

Retirada dos produtos em casa: Liguem para o telefone

(21) 2606-5003 para que possamos combinar como ir

buscar os produtos na sua casa.

 

Doação financeira: Para aqueles que prefiram realizar

doações financeiras, de qualquer valor, poderão

depositar na conta da instituição:

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES EM SÃO

GONÇALO - CNPJ 392590980001-31 

Banco Itaú - Agência: 6148 - Conta Corrente: 38614-4



Projeto

Porto ComVida

 

Ações

Trata-se de uma atividade de doação de alimentos

prontos, material de higiene, etc. para a população em

situação de rua, através de um trabalho articulado com

instituições que atuem junto a este público, que são

previamente cadastradas no Projeto. O projeto Porto

ComVida  é direcionado para pessoas que queiram

participar individualmente ou em grupos, instituições,

etc., que desejam colaborar com esta causa emergencial

que é prover alimentação para as pessoas que estão na

rua e desprovidas, neste momento, de qualquer

possibilidade de obtê-las.

Como contribuir?

A pessoa que deseja fazer a doação entra no Instagram

na página do Porto ComVida, pede uma refeição

por um dos aplicativos indicados e este alimento será

encaminhado para as pessoas em situação de rua

cadastradas na instituição designada para aquele

momento.



“Fique

em casa e apoie quem

não tem casa”

 

Ações

Campanha que tem o apoio da Pastoral do Povo da Rua

da Arquidiocese do Rio e o SISEJUFE (Sindicato dos

servidores públicos das justiças federais do RJ). Visa

mobilizar pessoas através de doações, para ajudar os

projetos sociais que estão mantendo com dificuldade o

atendimento às pessoas em situação de rua, neste

momento em que a demanda aumenta

exponencialmente. A campanha visa, através das

doações arrecadadas, adquirir alimentos in natura,

água, materiais de higiene, etc., que serão entregues aos

projetos sociais apoiados pela Pastoral.

Como contribuir?

As doações podem ser feitas através de depósito

bancário:

Banco Bradesco

Agência 0814-1. Conta Corrente: 74186-8

CNPJ: 34.267.971/0001-14

Favorecido: Caritas/Vicariato.



atividades DE

PESQUISA E

EXTENSÃO

 



espaço avançado

 

Coordenação

Profª. Paula Kropff

Atividades

Avisos - por WhatsApp já seja um fato corrente

no projeto, atualmente nós criamos um novo

grupo em que todos podem escrever e se

comunicar. Nele, junto com a bolsista de

extensão, elaboramos um cronograma de

propostas de atividades para estimular as(os)

idosas(os) a realizarem pequenas ações

cotidianas e compartilharem com o grupo.

Como exemplo:

SEGUNDA: Dia de compartilhar fotos antigas,

contando suas histórias.

TERÇA: Exercícios de alongamento

(adequadamente recomendados pelos

responsáveis pelas oficinas de educação física);

QUARTA: Dicas de Filmes e Músicas;

QUINTA: "Roda" de poesia;

SEXTA: Receitas culinárias.



espaço avançado

 

Coordenação

Prof.ª Paula Kropff

Atividades

A programação vai sofrendo modificações

conforme o retorno do grupo. A proposta visa,

de alguma forma, que a convivência entre eles

esteja minimamente assegurada durante o

período de isolamento. Sobretudo

considerando o quanto este pode ser

prejudicial para a saúde mental desta

população. Além disso, diariamente são

socializados informes sobre serviços e ações

relacionados à pandemia Coronavirus/COVID19,

no município de Niterói. Outra face do trabalho

consiste no acompanhamento realizado pela

assistente social do Espaço, que tem se

mantido atenta e em contato com os(as)

idosos(as) quando necessário.



Projeto de Extensão "Movimentos

sociais, Trabalho e Políticas

Públicas - lutas sociais por um

projeto emancipatório"

 

Coordenação

Prof.ª Jacqueline Botelho

Atividades

AQUILOMBAR-SE

É uma iniciativa de Videoconferência, vinculada

ao NEPEQ/UFF, que consiste na promoção de

uma programação de Debates com movimentos

sociais de luta pela terra e moradia, formando

um fórum de apoio aos territórios.
 

VIDEOCONFERÊNCIA 1

Tema: Saúde, lutas sociais e conjuntura na

pandemia: impactos do desmonte do SUS e

novos desafios à saúde do trabalhador.

Convidada: Mariana Nogueira (FIOCRUZ)

Periodicidade: permanente.

Previsão de primeiro encontro: sábado: 11/04

Horário: 15h

Contato: botelho.jacque@gmail.com



Fórum Permanente sobre

População Adulta em

Situação de Rua - RJ)

 

Atividades

Constituído por entidades da Sociedade Civil,

movimentos sociais, trabalhadores

comprometidos com esta causa, é uma

instância de debates, ações coletivas e

construção de propostas sobre políticas

públicas voltadas para a atenção e garantia de

direitos desta população.

Contatos

E-mail: forumpoprua@hotmail.com.br

Facebook: @Forumpopruario

Reuniões: 2ª terça feira do mês, entre 10 e 13

horas, Auditório do CRESS (Rua México 41/1204).

No momento as reuniões são virtuais.



Fórum de Luta por

Moradia

 

Atividades

O NEPEF , NUTTSS e NEPHU em parceira com o Fórum

de Luta por Moradia, estão apoiando a iniciativa do

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) que

está realizando um trabalho de coleta de recursos e

distribuição de  comida, medicamentos e álcool gel em

favelas e periferias de todo o país, inclusive em Niterói e

São Gonçalo. Em Niterói, o movimento já vem auxiliando

os desabrigados do Prédio da Caixa, o Fórum de Moradia

e mulheres trans em situação de vulnerabilidade social.

Como contribuir?

As contribuições podem ser feitas diretamente pela

Vakinha do movimento.

Link da Vakinha: http://vaka.me/947032



FIQUEM EM

CASA!

Escola de Serviço Social

E-mail: ess.ret@id.uff.br


