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Famílias chefiadas por mulheres são auxiliadas
por projeto de extensão do Campus
O Campus Alvorada teve duas propostas contempladas no Edital 23/2020
(Apoio a Projetos de Extensão voltados
ao enfrentamento ao Coronavírus – Covid 19) do IFRS. Além da ação “Colabora: iniciativa de arrecadação e distribuição de alimentos para famílias afetadas
pela crise do COVID” (abordado no InFoRmES nº 06), o projeto “É as guria!
Contra a fome em tempos de pandemia”. De acordo com a coordenadora
da proposta na unidade, Adriana Martins, a ideia surgiu para apoiar a mobilização do coletivo do município de Alvorada “É as guria!”, formado por mulheres da comunidade (entre elas estudantes do Campus), por psicólogas, advogadas, assistentes sociais e sociólogas voluntárias, que atua na cidade
desde março. Todas têm o objetivo comum de auxiliar famílias chefiadas por
mulheres de Alvorada no combate à
fome e outras situações agravadas pela
Covid-19.

As atividades desenvolvidas pelo projeto consistem na entrega de cestas básicas, orientações quanto aos cuidados
para evitar a propagação do novo coronavírus e o fortalecimento da rede de
proteção das mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social.
O recurso de R$ 4.800 (recebido pelo
Edital) possibilitou a compra de aproximadamente 1,3 toneladas de itens da
cesta básica e materiais de limpeza e higiene, sendo possível auxiliar diretamente a pelos menos 100 famílias,
identificadas a partir de um cadastro
prévio e espontâneo e com o preenchimento de um questionário que permitiu verificar a necessidade. Essas são
dos bairros: Umbu, Tijuca, Salomé, Maria Regina, Santa Clara, Passo do Feijó,
Americana, Formosa, Nova Petrópolis,
Santa Bárbara, Vila Aparecida e Jardim
Algarve.
Segundo Adriana, o coletivo “É as guria!” contribui no apoio à busca pelos
direitos e qualidade de vida com assistência jurídica e psicológica; com a
reorganização social do núcleo familiar
com orientações de assistentes sociais e
sociólogas; e com a consolidação de
uma rede de mulheres volta a orientar
outras mulheres nestes tempos de pandemia. Mais de 400 famílias – compostas por diaristas, empregadas domésticas, ambulantes, vendedoras de catálogos, manicure e panfleteiras – já rece-

beram e promoveram esse apoio, formando uma grande rede solidária.
A mobilização conta com outras instituições parceiras, tais como, a CUFA Alvorada, que doou botijões de gás; o
Boticário, com álcool gel; e o grupo
Costureiras do Coração, com a doação
de máscaras. Além dessas, há contribuições de pessoas físicas e outras organizações com alimentos, fraldas, material de higiene e roupas para crianças
e bebês às famílias de mãe solo.
Interessados em colaborar podem
contatar o coletivo “É as guria” pelos
telefones (51) 9851-82092 e (51)
989421431, e na página do Facebook
@coletivoeasguria.

Canais de Informações sobre Distanciamento Controlado
O governo do Estado disponibilizou dois canais de atendimento à população gaúcha para esclarecimentos sobre o Distanciamento Controlado. As novas opções são o “Fale Com o RS.Gov” no portal www.rs.gov.br ou
“Acesso o Chat” no site do Distanciamento Controlado. Ainda, é possível realizar chamadas para o número
(51) 3288-9364. Os serviços estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Expediente:

Comitê de Gestão de Crise do Campus Alvorada para o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) – Portaria 55/2020
comite.covid19@alvorada.ifrs.edu.br
As versões em Libras estão disponíveis em: https://ifrs.edu.br/alvorada/institucional/comunicacao/informes-covid-19/

