
 

Comunicado 277/2021 
 
 
 

São Paulo, 14 de maio de 2021. 
 
  
Senhores Pais e/ou Responsáveis 
 
Paz e Bem! 

 
Nós, alunas do Ensino Médio, fazemos parte do Coletivo Feminista do Santa Clara. No nosso grupo, aprendemos, 

discutimos e desenvolvemos projetos relacionados às mulheres e a sua participação na sociedade. 
 

Estamos atualmente apoiando a ONG TODAS AS COMUNIDADES, que atua na Zona Sul da cidade de São Paulo, com um 
projeto de doações de “Cestas Guloseimas” e Cestas Básicas para famílias e, principalmente, para as crianças, que estão passando 
por necessidades. Ela ajuda cerca de 200 famílias e, devido à pandemia, as necessidades de muitas delas se agravaram e a 
quantidade de doadores, infelizmente, diminuiu. 
 

A ONG surgiu com o enfoque de ajudar as crianças pois, em uma Cesta Básica tradicional, não estão presentes itens que 
as alegram e agradam; assim, as Cestas Guloseimas possuem itens como iogurte, sucos, bolachas e doces. 
Devido às condições da pandemia, não poderemos arrecadar doações de produtos na escola, então faremos uma arrecadação 
monetária por meio da conta bancária da Fernanda Barboza, uma das organizadoras da ONG. 
 

O dinheiro pode ser doado por transferência bancária (PIX ou TED). Pedimos para enviar o comprovante para o e-
mail: coletivocsc@gmail.com. 
 

Faremos toda prestação de contas de cada valor arrecadado. Com o dinheiro, faremos a compra das Cestas Básicas e 
Cestas Guloseimas e essas serão enviadas para a sede da ONG, que fará a distribuição. 

  
Informações da conta  
Chave: PIX:11986995072 
CPF:***.958.498-** 
Nome: Fernanda Barboza Neves 
Banco: Bradesco 
Agência: 2282 
Conta Corrente: 19495-6  

 A campanha, que acontecerá até o dia 13 de julho, estará sendo divulgada no nosso Instagram 
(https://instagram.com/coletivocsc?igshid=1ibfeypombm23, @coletivocsc) por meio de posts informativos e lives, incluindo uma 
com a Fernanda Barboza, uma das organizadoras da ONG, que esclarecerá dúvidas e explicará as ações do projeto. Acontecerá no 
dia 14 de maio, sexta-feira, às 19h. 
 
Para conhecer mais o Todas as Comunidades, acesse as redes:  
Instagram: https://instagram.com/todasascomunidades?igshid=sc225fzis4p2;   
Facebook:https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-todas-as-Comunidades-107273717675613/;  
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/associa%C3%A7%C3%A3o-todas-as-comunidades.    
 
Caso queiram tirar dúvidas, entrem em contato pelo nosso Instagram ou pelos e-mails: 
Yasmin Bandouk, aluna (e-mail: yasmin.bandouk@aluno.colegio-santaclara.com.br); 
Marina Binelli, aluna (e-mail: marina.binelli@aluno.colegio-santaclara.com.br ). 
  
Ficaremos muito agradecidas se puderem colaborar com as doações. 
 
 

Obrigada, 
 

Coletivo Feminista do Colégio Santa Clara 
 

Orientadores responsáveis: 
Carlos Santos Machado Filho, orientador do Ensino Médio  

(e-mail: carlos.filho@colegio-santaclara.com.br); 
Elaine Aparecida Craveiro Batista, orientadora do Ensino Médio  

(e-mail: elaine.batista@colegio-santaclara.com.br).  
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