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Relatório Mensal 

setembro/2020 

Neste mês conseguimos realizar algumas ações. Fizemos a 1ª entrega dos kits 

sacolão, açougue e reabastecimento de gás para as 110 familias beneficiadas pelo Projeto 

Alimentar com financiamento direto do colégio St. Paul´s School. 

Iniciamos a atualização do número de atendidos com a organização das fichas de 

inscrição em pastas separando por família, conferindo todos os documentos nescessários 

e se estavam em falta com algo. 

Tivemos algumas postangens das nossas atividades em redes sociais. 

No mês des agosto fomos aprovado pela REMS e agora somos oficialmente 

membros, conseguindo assim ficar mais conectados com outras organizações 

compartilhando e recebendo conhecimento. 

Neste mês também falamos com as famílias via WhatsApp sobre o setembro 

amarelo, buscando previnir e auxiliar as famílias de nossos atendidos em relação ao 

suícidio, depressão e outras coisas que ocasiona a desmotivação e a falta de auto estima. 

No dia 28 deste mês protocolamos na Secretaria de Esportes do município a 

solicitação para retomada das atividades esportivas, considenrando o Decreto municipal 

publicado no inicio do mês, e tivemos a autorização para iniciar nossas atividades a partir 

de 05 de outubro, de acordo com o Plano de Retomada das Atividades Esportivas 

elaborado pelo Conselho Gestor da ACER Brasil com base nos Decretos e Protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde,  Governo do Estado e pela prefeitura de Diadema. 
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Postagens nas redes sociais. 

Relatório elaborado pelo coordenador de esportes Orlando Carlos. 

Diadema, 30 de setembro de 2020. 

 

Michael Santos 
Secretário Geral 


