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Graças à colaboração dos muitos amigos da associação O PEQUENO DAVI
foi possível realizar diversas ações este mês!

Contamos com a continuidade do seu apoio para continuarmos a fazer
muitas outras ações!

Dona Laura
Em janeiro de 2022 foram iniciados os trabalhos de promoção da família de Dona

Laura. Ela vive no residencial São Francisco com 4 filhos. A situação da moradia era muito
precária e a primeira ação de promoção foi buscar formas de dar uma condição digna para a
residência dessa família.

As ações realizadas foram: construção de um banheiro completo que não havia na
residência, solicitada a ligação de esgoto, instalado o tanque e a pia na cozinha e a ligação
de energia elétrica tendo luz agora em todos os cômodos.

Todo esse trabalho foi possível com a colaboração de muitos amigos do Pequeno Davi
sensíveis à causa que doaram desde materiais de construção até valores financeiros.

Além da ação de moradia, outras ações estão se desenrolando para promover a
família como: busca de assistência social para a família e estudo de formas de geração de
renda.





Entrega de material escolar
A Rica conseguiu mobilizar diversas doações de material escolar e foi possível

auxiliar 20 crianças do aterro da copasa com cadernos, mochilas, lápis de cor e outros itens.



Documentos para João Vitor
O processo de emissão de documentos para o Joao Vitor foi finalizado. Ele tem 19

anos e em novembro do ano passado conseguiu a certidão de nascimento com apoio dos
colaboradores do Pequeno Davi. Neste mês foram emitidos o cpf, título de eleitor, identidade
e cadastro do SUS.



Rotary - Entrega de kits de higiene e cobertores
O Rotary distribuiu para famílias do aterro da copasa diversos kits de higiene e

cobertores em parceria com  O Pequeno Davi.



Doações de cestas básicas
Também foram doadas cestas básicas para o vizinho da dona Laura que também

tem uma situação carente mas colaborou cedendo energia para a casa dela. Uma doação
de cesta básica e material de higiene para o pedreiro Djalma que está em situação de
doença. E também a doação de roupas e cesta básica na casa de Claudineia que tem 5
filhos e problemas de visão pós covid.

As demais doações recebidas foram doadas para as famílias já cadastradas do
bairro Aterro da Copasa e Galileia. Também foi recebida uma doação de alimentos da
Cáritas Januária.


