
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fim de garantir a segurança alimentar das famílias das crianças e adolescentes acompanhados pela instituição, a 

ARCA durante o mês de abril distribuiu mais de 3 toneladas de frutas, legumes, tubérculos, iogurte, bebida láctea e 

material para hamburguer, como também 384 ovos de chocolates. Essa doação contou com a parceria do Mesa Brasil do 

SESC. Também foram distribuídas 266 cestas básicas para as famílias do Serviço de Convivência através da Secretaria de 

Desenvolvimento Social do município em parceria com o CRAS Ilha do Bispo. Todas essas ações são de enfrentamento 

às consequências causadas pela pandemia às famílias das comunidades que a instituição tem uma atuação social. 

 

  

No dia 10 de março a garotada do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos vivenciaram um dia 

diferente de lazer e recreação. Foi dia de assistir ao filme 

Infantil SONIC no cinema do Shopping Manaíra, onde 90 

crianças se divertiram com a proposta que contou também com 

pipoca, bombons e sucos. Muitas delas nunca tinham ido ao 

cinema e esse momento foi mágico. Essa ação aconteceu 

através dos parceiros que apoiam a instituição como o Criança 

Esperança, o Serviço de Convivência do município de João 

Pessoa, o CMDCA-JP e o Projeto Atores da Cidadania. 

 

O Instituto Lançou no mês de Abril a Campanha SER + Solidário Eu e Você - Todos 

pela Ilha do Bispo com o objetivo de mobilizar a sociedade para a arrecadação de alimentos 

para as famílias que estão com dificuldades durante o período da pandemia provocada pelo 

Covid-19. A proposta é a cada quilo doado o Instituto doa a mesma quantidade, chegando a 

um limite de 1.100 kg. Nesse enfrentamento, a Rede Amiga da Ilha do Bispo se engajou nessa 

tarefa de divulgar, articular e arrecadar doações. Assim, com as doações obtidas pelo CRAS 

da Ilha do Bispo, pela ONG ARCA e pelo Projeto ITAMAR a arrecadação superou o limite 

da campanha onde foram arrecadados 8.825 kg de alimentos distribuídos para 415 famílias 

das comunidades da Ilha do Bispo. Com isso a InterCement irá doar 150 cestas básicas para 

as famílias que ainda não foram contempladas, contribuindo com a superação de desafios 

diante do conora vírus.  
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   A ONG Luz do Mundo em parceria com empresários e o Mesa 

Brasil, vem proporcionando semanalmente diversas doações as 

famílias que se encontram em vulnerabilidade social, cadastradas ou 

não em nossa entidade nesse período de crise e pandemia do Covid-19. 

Estamos beneficiando toda Comunidade da Ilha do Bispo e 

circunvizinhas. No dia 09 de maio do corrente ano, foi realizada uma 

live com nossos usuários sobre a conscientização do momento em que 

estamos vivendo, sobre prevenção do Covid-19. Infelizmente nossa 

Comunidade ainda não se conscientizou que o melhor remédio para 

não ser contaminado é o isolamento social. Toda equipe Luz do Mundo 

está empenhada em dar o melhor de si em prol dos que mais precisam. 

 

 

 

O Balcão de Formação, Orientação e Encaminhamentos ao Emprego tem 

uma novidade para a comunidade, a partir do mês de maio estaremos realizando 

cadastros online. É só acessar www.arcapb.org.br/incricao-do-balcao. Não perca 

tempo, se cadastre logo e garanta as oportunidades que o balcão oferece! Para 

maiores informações ligar para 3221-1836 no horário das 08h00 às 12h00. 

 

 

 

O Disk Social é um serviço implementando pela 

Prefeitura Municipal de João Pessoa para os serviços básicos 

da Assistência Social continuem atendendo a população. Com 

este serviço dá-se maior celeridade aos atendimentos, as 

dúvidas da população, assim como concentrar e otimizar a 

transmissão interna das informações. Com este serviço, não 

há necessidade da população se deslocar, e terão suas dúvidas 

e solicitações sanadas. Os serviços que fazem parte do Disk 

Social: CRAS, Bolsa Universitária, ACESSUAS. 

 

De acordo com as orientações da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, o CREI, mesmo estando com as aulas suspensas continuamos 

atendendo a comunidade com a distribuição de marmitas, destinadas as 

crianças atendidas pela instituição, seguindo todo o protocolo de higiene e 

segurança. Durante esse trabalho de amor e solidariedade, iniciamos com a 

distribuição das marmitas, mas andando a segunda milha, com apoio da 

SEDEC, implantamos o Projeto Marmita Literária, no qual além da 

alimentação são enviadas as crianças, livros, sugestões de jogos e atividades 

pedagógicas que visam ajudar seu desenvolvimento cognitivo mesmo a 

distância. As educadoras também tem feito vídeos sobre brincadeiras que 

facilmente podem ser feitas no lar pelos pais com seus pequenos, 

promovendo momentos de alegria e interação as famílias durante a 

quarentena. Temos tido o apoio da comunidade escolar com o retorno 

dessas atividades através de fotos e vídeos enviados pelos responsáveis para 

equipe pedagógica do CREI. Além disso, contamos com o carinho de 

algumas mães que tem nos presenteado com palavras de incentivo e 

gratidão, tendo uma delas feito a doação de máscaras a todos os 

funcionários, demonstrando sua preocupação com os funcionários que tanto 

se dedicam a cuidar do bem estar das crianças da comunidade da Ilha do Bispo. 

No dia 10/05 realizamos entregas de 

cestas básicas junto com a Igreja Universal onde 

mais de 80 famílias em situação de 

vulnerabilidade foram atendidas. 


