
COVID-19:
ACÕES SOLIDÁRIAS DE 
SAÚDE E SEGURANÇA 
ALIMENTAR



Buscando fortalecer nossas ações de solidariedade, que conta com parceiros de várias regiões
do Brasil, o IBS mobilizou diversas campanhas durante o período de isolamento social, em
apoio às famílias e comunidades de alta vulnerabilidade social, envolvendo desde a doação de
cestas básicas e kits de higiene e limpeza, até entrega de máscaras de proteção, no modelo
“face shield” para os profissionais da saúde na linha de frente do combate à COVID-19.

RESULTADO DAS CAMPANHAS MOBILIZADAS

*Dados Julho 2020



DOAÇÕES

410 
CESTAS 

BÁSICAS

9.000 
MÁSCARAS 

FACE SHIELD

410 KITS DE 
HIGIENE E 
LIMPEZA



AÇÃO DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR

Com uma cesta completa com materiais de higiene e limpeza, além dos
itens de alimentação, as campanhas solidárias de segurança alimentar*
do Instituto Brasil Solidário, possibilitou a entrega de 410 cestas
básicas, com itens adquiridos em mercados locais, visando contribuir
também para a sustentabilidade dos comércios de cada região atendida.

*Custo médio de R$ 70,00 por cesta básica.



INSTITUTO CUMBUCO 
BOM DE BOLA

Organização social fundada por ex beneficiário 
de projetos do IBS, que atende mais de 100 
crianças e jovens da Praia do Cumbuco, em 
Caucaia (CE), promovendo atividades de 
esporte, cultura e sustentabilidade.

50 CESTAS BÁSICAS E 
KITS DE HIGIENE E LIMPEZA

“Essas cestas básicas não simbolizam apenas um pacote de 
arroz e feijão, elas representam a solidariedade e a fé de 
que tudo isso vai passar. As famílias que hoje estão com 
medo se sentem confortadas com esse gesto.” 
(DANIEL ROCHA – DIRETOR PRESIDENTE)



ESCOLA DE SURF P.A.S

Projeto social e educacional, e de ponto de 
apoio ao surf localizado na Taíba, em São 
Gonçalo do Amarante (CE), com ações sociais 
de sustentabilidade, mobilizando crianças e 
jovens da comunidade.

60 CESTAS BÁSICAS E 
KITS DE HIGIENE E LIMPEZA

“Nosso sentimento é de muita gratidão, com certeza as 
doações estão ajudando muitas famílias, pois aqui na 
comunidade, houve uma grande redução na renda dessas 
pessoas.” 
(ÉRICO FROTA, DIRETOR)



RECICRATIÚ

Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis* do Município de Crateús (CE), que 
se mantém ativa na coleta seletiva durante a 
pandemia, mas passa por dificuldades nas 
vendas dos materiais.

80 CESTAS BÁSICAS E 
KITS DE HIGIENE E LIMPEZA

“Agradeço demais ao IBS, é uma grande ajuda para alimentação 
das nossas famílias. Estávamos precisando muito, porque com o 
coronavírus estamos trabalhando, mas sem conseguir vender. 
Estamos só estocando o material que está sendo imprensando.” 
(EVANIR MELO – CATADOR)

*Projeto implementado pelo IBS em 2011



GRUPO AMBIENTALISTA DE 
PALMEIRAS - GAP

O GAP – BA tem fomentado ações de 
educação ambiental com engajamento de 
vários agentes ambientais da região, e com 
muitas dificuldades permanece ativo nas 
atividades de coleta seletiva.

80 CESTAS BÁSICAS E 
KITS DE HIGIENE E LIMPEZA

“Fizemos um levantamento das famílias mais carentes, algumas 
que encontramos morando no entorno do Lixão, em situações bem 
difíceis. Direcionamos a doação para essas pessoas e os grupos de 
catadores, que também estão precisando muito de auxílio. Vocês 
nem imaginam a alegria dessas famílias.” 
(JOAS BRANDÃO – PRESIDENTE DE HONRA)

*Projeto apoiado pelo IBS desde 2011



CAMPANHA #AMORQUENÃOTEMPREÇO -
COMUNIDADE DE PALMEIRINHA, EM 
VOTORANTIM (SP)

A Campanha #amorquenãotempreço ajuda 
famílias carentes que residem em Palmeirinha, 
comunidade que se formou nos arredores de um 
antigo campo em Votorantim, SP.

100 CESTAS BÁSICAS E 
KITS DE HIGIENE E LIMPEZA

“Em nome de todos que estão mobilizados nessa campanha, eu 
gostaria de manifestar a minha satisfação, a minha felicidade e a 
minha gratidão em receber a doação das 100 cestas básicas. 
Nesse momento delicado que vivemos, é muito importante o 
engajamento de pessoas, grupos e entidades como vocês.” 
(CLARA PAIVA – IDEALIZADORA DA CAMPANHA)



LAR DE MARIA

Localizada em Pacatuba, região metropolitana 
de Fortaleza (CE) promove ações de 
assistência social, com atividades de 
capacitação, atendimento médico e até 
oportunidades de lazer e socialização.

40 CESTAS BÁSICAS E 
KITS DE HIGIENE E LIMPEZA

“Para nós, o mais importante era conseguirmos dar continuidade a 
essa assistência às famílias com relação as doações de alimentos, 
foi nossa maior preocupação, não cortar esse ciclo. Estamos 
levando uma mensagem de que não soltamos às mãos e o apoio a 
essas famílias, é mostrar que estamos aqui para ajudá-los.” 
(CLÁUDIA LOYOLA – DIRETORA)



AÇÃO SOLIDÁRIA DE SAÚDE

O IBS, em parceria com o Instituto C&A e a Rede ASTA, mobilizou uma ação solidária com doação de 9 mil viseiras
faciais, conhecidas como “face shield”, em apoio à proteção dos profissionais de saúde na linha de frente do
combate à COVID-19.

Com distribuição em 12 cidades do Ceará, o projeto firmou uma parceria com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE , para a produção das máscaras no modelo em acetato, sendo fabricadas
dentro do laboratório do departamento de Pós-graduação e Inovação, do Campus Fortaleza, num formato testado
e que recebeu parecer técnico de profissionais e instituições de saúde parceiras da organização.

A montagem foi realizada numa força-tarefa, contando com apoio de voluntários IBS e equipe do IFCE Fortaleza.



DOAÇÃO DAS FACE SHIELDS

Sobral – 1.900 máscaras
Tamboril – 390 máscaras
Tianguá – 675 máscaras
Ubajara – 310 máscaras
Eusébio – 750 máscaras
Pindoretama – 280 máscaras
Beberibe – 350 máscaras
Jericoacoara – 400 máscaras
Juazeiro do norte – 500 máscaras
Fortaleza – 500 máscaras
Cascavel – 70 máscaras
Crateús – 75 máscaras



DOAÇÃO PARA O IFCE - 2.800 MÁSCARAS

Reforçando uma ação conjunta e com 
maior alcance em todo o Estado do 
Ceará, a parceria, envolveu ainda a 
entrega de parte da produção das 
máscaras para as ações solidárias 
mobilizadas pelo Grupo BoraFazer, do 
IFCE, composto por representantes de 
todos os Campus do Estado do Ceará.

Link: https://ifce.edu.br/noticias/parceria-permitira-producao-de-sete-mil-mascaras

https://ifce.edu.br/noticias/parceria-permitira-producao-de-sete-mil-mascaras


CONFECÇÃO DE 
MÁSCARAS EM 
TIANGUÁ

Mais de 1000 máscaras de 
proteção foram 
confeccionadas pelas 
mulheres da comunidade 
de Valparaíso, em Tianguá 
(CE), que participaram da 
Oficina de Corte e Costura, 
realizada pelo Projeto 
Ventos que Transformam, 
da Echoenergia, com 
realização do IBS.



DEPOIMENTOS

REJARLEY LIMA, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TIANGUÁ (CE)
“A Prefeitura Municipal de Tianguá, juntamente com a 
Secretaria de Saúde, vem agradecer a doação de 600 
face shields do Instituto Brasil Solidário. Nesse momento 
de pandemia à Covid - 19 vivenciado, essa doação é de 
suma importância, uma vez que irá auxiliar ainda mais na 
proteção individual dos nossos profissionais de saúde!”

MIRIA AGUIAR, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE UBAJARA (CE)
“Muito obrigada ao IBS, por essa doação das 275 viseiras, em nome de todos 
os profissionais de saúde da região e também pelos cidadãos ubajarenses, nós 
agradecemos, que sirva de exemplo para outras empresas reforçarem ações de 
solidariedade, com certeza esse apoio ajuda a enfrentarmos esse momento de 
uma maneira bem mais colaborativa, que tudo isso passe logo e que possamos 
enfrentar da melhor forma, trazendo menores consequências, menores danos 
a população aqui do Ceará e de todo o Brasil”.

ADERVAL DA SILVA – SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE PINDORETAMA (CE)
“Essa doação é extremamente importante para os nossos 
profissionais, pois eles são os que estão mais expostos e 
precisam desse cuidado da troca dos equipamentos de forma 
mais frequente, nós seguimos todas as recomendações e essa 
parte das máscaras é algo fundamental, as doações são sempre 
bem-vindas, e ficamos muito gratos por recebermos esse 
material para as nossas unidades de saúde”.



DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Pindoretama (CE) Ubajara (CE) Tianguá (CE)

*Divulgações sem fins de promoção, apenas com finalidade de comprovação e aumento/continuidade de doações.



PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA

DIÁRIO DO NORDESTE - 06/07/2020JORNAL O POVO – 10/07/2020



PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA TV CIDADE / RECORD – 06/07/2020

Divulgações também nas diversas nas redes sociais, sobre questões relacionadas a COVID 19.



OUTRAS INICIATIVAS

Diálogos IBS, canal com vídeos sobre temas importantes, dicas e conteúdos para 
educadores e escolas, durante o período de distanciamento social.



Instituto Brasil Solidário – IBS
CNPJ: 07.456.934/0001-81

CEF – Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1221
Operação: 003 (conta corrente pessoa 
jurídica sem fins lucrativos)
Conta: 4000-1

JUNTOS CONSTRUÍMOS!


