boletim quadrimestral
Maio 2020
Às vezes a desaceleração é importante para que as oportunidades nos
alcancem! Num papo rápido, lançamos nosso primeiro boletim interno – é mentira
que seja o primeiro, pois já tivemos ações parecidas, mas é legal a gente lembrar o que de
bom já realizamos em 2020!
Grato pelas contribuições!
Janeiro:







Um ano de samba ao vivo celebrado no Café Dalí o – o agora já tradicional “Samba de
Reis”
Iniciamos os projetos Recriar Portão e Imperial com duas novas colaboradoras –
Camila e Nayara (que veio um pouquinho mais tarde...) e durante janeiro pudemos
planejar a ação e repensar nosso atendimento, relação com CRAS, usuários etc.
Recadastramento CCTI – contrato prorrogado, era necessária uma ação trabalhosa:
recadastrar todos usuários – apesar de muita reclamação dos nossos atendidos,
finalmente temos dados confiáveis sobre nossos idosos!
Equipe de gestão trabalhando no verão: entrega prestações de contas 2019 – projetos
CRAS, CCTI, BEM...

Fevereiro:













Carnaval Café Dalí – inauguração do espaço coberto com investimento em tendas
próprias – cinco dias de muita cerveja, samba e chuva...
Carnaval CCTI – sem cerveja, uma festa bem legal em parceria com a Igreja Cristo Rei e
prefeitura...
E inovamos com a criação do “Cantinho do Café”, no CCTI, criado e decorado pela
equipe MaterDei com liderança da Rosana e Cris, e com apoio dos nossos educadores
e voluntários(as) da terceira idade...
Foi confirmada a Aprovação do projeto “Primeira Viagem”, edital apresentado para
financiamento pelo Instituto Cooperforte – programa vai capacitar e empregar 40
jovens no segmento de hotelaria e turismo...
A MaterDei participou e venceu o chamamento para mais uma vez operar o programa
Capacitação 2020, hoje coordenado pela gravidíssima Jeniffer... e apoio do Lucas e
mais recentemente do Weverton - o projeto vai até fevereiro de 2021.
Claudia, Marinalva e Miraci comemoram com toda a equipe a aprovação das contas
2019 - BEM, CRAS e CCTI
Tem início o projeto Orgulho de Ser, parceria com a Coordenadoria de Cidadania –
iniciado com mais de 12 bairros atendidos e muita dança... abertura de diálogo com
Centros Comunitários para percepção de demandas.
E nosso Salão da Mater concluiu uma pequena reforma com melhorias para 2020.

boletim quadrimestral
Março:











Início PEX-VOA 2020 – parceria com AMBEV – realizamos diagnóstico situacional da
Mater – Gianm e Eliani articulam a participação da MaterDei – prioridade do projeto é
diversificar a captação de recursos e melhorias de gestão!
A MaterDei participou de evento em parceria com empresas e com a Segurança
Alimentar, que resultou em doação de 16 bicicletas a crianças de Atibaia... muito legal!
Com o isolamento social, iniciamos trabalho em sistema home office, procurando
adaptar todas atividades ao mundo de atendimento on line – falta de internet, pouco
conhecimento de ferramentas e aplicativos, usuários sem acesso, mas desafios novos
são para quem não se assusta com a tarefa! Migração dos atendimentos para sistema
à distância – vídeo-aula e grupos on line - importante foi a articulação com a prefeitura
para continuidade de todos projetos durante isolamento.
E depois de muitos meses, foi liberada a fase 2 do projeto Ponto de Equilíbrio –
assinatura aditivo, publicação e finalmente em maio – liberação dos recursos!! Milagre
custa mas sai...
Foi aprovada nossa participação no Festival ABCR – Junho (agora em formato on line) –
que terá palestra de Gianmarco Bisaglia sobre relação ONG x Poder Público.
Realização da nossa 30ª. Assembleia Geral Ordinária – fechamento de balanço e
relatório 2019, e do Plano de Ação 2020
Registro de diversas ações relativas ao mês na mulher nos CRAS, oficinas de dança, e
CCTI.
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Reposicionamento Estratégico – redesenho de programas e projetos em função da
vivência de 2018-2019 e também da crise da COVID – movimentamos uma “volta a
origem” com ênfase no trabalho com mulheres e jovens.
Organização de almoxarifado e estoque – repensando todo espaço da Sede para o
futuro, com mais destaque em atividades-fim.
Revisão e melhorias no site para adequar novas ideias, conceitos e projetos
Inscrição de projetos nos editais; UBS, Melhores ONGs e Virada Sustentável ,
preparação para editais Cargil e Itaú Ecomudança – Gianm e Soraya trabalhando!
Comemoração 2 anos Café Dalí – produção de vídeo institucional que contou com
trabalho do Matheus e Anyelle, locução de Eliani e texto de Gianm – somos todos
artistas! A conferir no Facebook do Café Dalí!!
Elaborada proposta de continuidade do Capacitação em sistema EAD – aprovado em
maio – teremos piloto sobre home office panificação, foto digital e outros...
Fechamento de prestação de contas – Capacitação 2019
Planejamento de atividades de maio e junho ainda em formato à distância –
aperfeiçoando a partir do jeito improvisado do primeiro mês!
Participação da equipe em diversos webinars e capacitações on line – tempo bem
aproveitado com muita informação!
Repactuação da entrega e avaliação de produtos – Belvedere – nossa colaboradora
Soraya fechará relatório final até maio.
PEX-VOA – primeira reunião com tutores

