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Setembro 2020

“... a pessoa não sabia que era impossível – então foi lá e simplesmente
fez”! (...diálogo de um clássico hollywoodiano)
Em tempos de valorizar a adaptabilidade, a empatia, a maturidade emocional,
vivemos com a forte suspeita que estamos em final de um ciclo civilizatório...!
Não sei se é verdade, mas nós não paramos – vamos ver o que rolou nos últimos
meses!
Abraço, Gianm
Maio:
●
●

●
●
●

Homenagem ao dia das mães – produção e difusão de vídeo institucional
Início implantação do aplicativo Bússola Social – gestão
de processos internos – capacitação de equipe e
processo de implantação (junho-agosto)
Retomada das atividades do Bazar Social (Alvinópolis) – funcionamento todas as
terças-feiras das 9 a 13 hs
Retomada das atividades presenciais internas com plantões atendimento na Sede
Capacitação de equipe – oficina de produção de programas em EAD e operação da
plataforma Google Classroom

Junho:
●
●

●
●
●
●

Participação no festival ABCR – Gianmarco Bisaglia palestrou sobre
relações ONG-Poder Público
Participação de encontro de estabelecimentos de alimentação e
hotelaria de Atibaia – medidas de segurança para retomada das
atividades
Primeira reunião – Grupo de Trabalho de Parto Humanizado
20 anos de Mater Dei – produção e difusão de vídeo institucional
20 anos de Mater Dei – entrevista realizada com TV Atibaia
Desenvolvimento dos primeiros cursos de qualificação profissional da Mater Dei em
formato EAD – Panificação, Home Office, Cuidador de Idosos, Salgados, Foto e Vídeo
em celular

Julho:
●

Participação no Curso de Mobilização Digital (julho-agosto) –
parceria Atados e Mercado Livre – dirigido a somente 20
ONGs escolhidas em edital!

●
●

Participação de colaboradores na Conferência de Cultura
Participação de colaboradores na reunião MAR (Artistas de Atibaia) – sobre a Lei Aldir
Blanc
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●

Recebimento de equipamentos de audiovisual
doados pelo Governo do Estado - Premiação do
Ponto de Cultura de São Paulo 2018

●

Parceria firmada com Casa da Amizade (Rotary)
–
doação mensal de enxovais para o projeto
Acalanto
Aprovação de relatório parcial e recebimentos referentes do projeto Belvedere
Socioambiental – Prefeitura-SAAE-CAIXA
Implantação de ferramentas de monitoramento e controle – tarefas e indicadores

●
●
Agosto:
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

Recebemos visita do Paulo, nosso mentor do Programa VOA AMBEV, para conhecer
nossas instalações e projetos
Formatação de documentos para certificação VOA – Plano de RH, Plano de
Mobilização de Recursos, Manual de Bordo e Código de Conduta Ética, dentre outros
Locação de espaço no Centro de Atibaia para implantação de
projeto de Economia Criativa (lançamento – setembro) e do
Ponto de Cultura
Recebimento de significativa doação da ONG Viva Vida, de
insumos e equipamentos para economia criativa.
Aprovação no CMDCA do modelo de chamamento para utilização de verbas do
FUMCAD – proposta encaminhada e defendida pela Mater Dei desde 2019
Participação de colaboradores na elaboração do Plano de Cultura
Início fase 2 do programa capacitação – mais de 700 inscritos em 9 cursos EAD
Primeira reunião do Grupo de Trabalho de Horta urbana – articulação para
desenvolvermos um curso EAD pelo Programa Capacitação
Recadastramento da Mater Dei no programa Google AdWords
Cadastro da Mater Dei no programa Mercado Livre Solidário
Encerramento do projeto Orgulho de Ser (fev-ago 2020) –
oficinas de atividade física em parceria com a Prefeitura - mais
de 300 mulheres atendidas em 11 localidades
Lançamento de Pesquisa RH e COVID-19 junto a empresas de
Atibaia

E superamos a marca de 250 vídeos produzidos nos últimos meses
em webinars, lives, aulas e oficinas dos projetos CCTI, CRAS,
Capacitação, Orgulho de Ser e Ponto de Equilíbrio. PARABÉNS A
TODOS NOSSOS EDUCADORES-PRODUTORES-EDITORES, resilientes e
irremediavelmente adaptáveis!

