
 Ativa desde abril de 2020,  a Rede de Apoio Popular  
(RAP)  tinha   como missão inicial promover as ações de 
solidariedade pelo tempo da quarentena,  necessária na 
luta contra a pandemia da COVID-19 que se alastrava 
rapidamente pela periferia das cidades, cuja previsão 
inicial era de 3 meses. 
 A RAP conseguiu cumprir integralmente suas ações 
por mais que o dobro do tempo previsto, mantendo a 
qualidade na cesta básica e, claro, os protocolos de 
higiene e distanciamento seguros para o atendimento 
das mais de 200 famílias beneficiárias, ajudando 
diretamente 700 pessoas.

 A partir de outubro de 2020, conseguimos estar com 
as famílias cadastradas, com uma cesta básica de 
alimentos e material de limpeza e higiene mais simples, 
(mas com produtos de qualidade e boa suplementação 
proteica: com frango, leite em pó e sabão em pó), e 
começamos a abrir espaços de conversas e interlocução 
com mais qualidade na Comunidade 1010. Ouvimos seus 
relatos sobre como foi o impacto social e econômico 
nesse período de pandemia do covid-19 em suas famílias, 
e começamos a discutir sobre assuntos emergenciais de 
emprego e renda, agravados pela crise que nos assola.
 Em dezembro último, mesmo com a diminuição em 
nossa arrecadação, conseguimos estar presentes com as 
famílias, e entregar um bom suprimento natalino. 
Fizemos também uma enquete sobre a questão da 
vacinação, pra sondar   sobre   as   impressões   das   
famílias   a   respeito   da   vacina   do   covid. 
Entrevistamos 82 pessoas, e dessas: 43 aceitam tomar a 
vacina (52,4%), e 39 não querem tomar ou tem dúvidas 
sobre a mesma (47,6%); sendo que estre essas pessoas: 
16 não iriam tomar de qualquer jeito (20%) e 23 pessoas 
tem dúvida ou algum receio da nova vacina (28%). Esse 
resultado nos deixou preocupados e nos mobilizou a  
pautar a questão da  importância   da  vacina   nos   
próximos encontros.
 A transição nas ações, divulgadas em outubro no 
sétimo boletim, foi pauta na reunião de dezembro com 
todas as entidades e pessoas que constituem a RAP 
(Adusp, Sintusp, DCE, CBL).  A discussão tem girado em 

torno  da  diminuição  da arrecadação  e/ou doadores,  e 
consequentemente,  de   suprimentos  para  as  ações  de 
solidariedade, ante o terrível agravamento da crise, em 
que os números por morte por  covid-19  cresceram  
muito e o auxílio  emergencial foi encerrado. 
 Temos nos esforçado para qualificar os encontros 
com as comunidades atendidas,  e   avançar com   a   
reflexão e   processos  de formação a  que  nos 
dispusemos  construir em conjunto com essas pessoas 
extremamente  carentes,  muitas   vezes   sem   
qualificação   profissional   e   com poucas perspectivas 
e ferramentas para superar a atual situação de crise 
social, econômica e sanitária.

BALANÇO GERAL (período desde o inicio das ações)
Total arrecadado (doações): R�134.322,30 (reais)
Gastos: R�125.654,61  • Saldo atual: R�9.400,00 
Doadores pontuais ou mensais: aprox 330 
Famílias atendidas mensalmente: 200 (aprox 700 pessoas)
Comunidades assistidas: 1010 (Jd. Bonfiglioli) e Jd. D’Abril 
Itens distribuídos: 17 toneladas em suprimentos, fontes 
de proteínas (leite em   pó, ovos e frangos). Além de 
materiais de limpeza e higiene pessoal.
Itens de higiene distribuídos:  1300 litros de álcool em 
gel em parceria com a Faculdade de farmácia da USP e 
BASF. Aprox. 1000 máscaras de proteção em tecido.

Para continuar e fortalecer essa luta 
humanitária, precisamos de vocês!
Doações para a RAP:  Banco do Brasil 
ADUSP  (Associação dos Docentes da USP) 
CNPJ: 51.688.943/0001-90, Agência: 4328-1 • 
Conta Corrente: 117-1 (Via transferência ou depósito Bancário)
Contato: rapbutanta@gmail.com

São Paulo, Butantã, 26 de Fevereiro de 2021. 
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Roda de conversa. Comunidade 1010 no Jardim Bonfiglioli

RAP retomará as ações emergenciais em março

Distribuição de panetones e aves de natal. Comunidade Jd. D’Abril


