Campanha
Mãe Ajuda Mãe
O presente mais especial que sua mãe pode
ganhar é ajudar outra mãe!
Neste Dia das Mães
Doe cestas de alimentos e voe com a gente.

Apoio:

Mais da metade da população brasileira,
117 milhões de pessoas, vive hoje em situação
de insegurança alimentar.*
Na cidade de São Paulo, 12,8% da população (o
equivalente a todos os habitantes de Campinas)
vive abaixo da linha da pobreza, com uma renda
menor do que R$ 246 por mês e passa fome.**
Junte-se à Casa Santa Luzia na ação solidária
Mãe Ajuda Mãe em parceria com o projeto
Tonkiri, que desde março de 2020 vem
apoiando comunidades vulneráveis na periferia
de São Paulo e já entregou mais de 12.000
marmitas e 1.400 cestas básicas, além de
lanches, roupas, brinquedos e máscaras.
Vamos oferecer o melhor presente
de todos: cestas de alimentos e higiene para
mães desempregadas que precisam cuidar de
suas famílias.
Como ajudar:
A cada R$120,00 você doa uma boa cesta
básica.
Doe quantas puder!
Dados para depósito
Instituto A Nossa Jornada |
CNPJ 21.35.44.97/0001-16
Banco Santander
AG: 3940 | Cc:13003479-3
PIX: tonkirialimenta@gmail.com
ou CNPJ 21.35.44.97/0001-16
Quer ir além?
Apoie o Tonkiri mensalmente
https://benfeitoria.com/tonkirivoa

* ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos.
** FGV, Fundação Getúlio Vargas.

TONKIRI significa Beija-Flor em Ashaninka
(um dos idiomas amazônicos). Este pássaro
pequenino representa a essência de um coração
corajoso.

A Lenda do Tonkiri
Há um incêndio na selva amazônica e todos
os animais começam a fugir, apavorados
com o fogo!
De repente uma grande onça pintada olha para
trás e vê ali um Tonkiri, um beija-florzinho que
vai na poça d’água, pega uma gotinha e joga no
incêndio; vai lá, pega com o biquinho, joga no
incêndio.
– Mas Tonkiri! O que você está fazendo aí?!
Acha mesmo que com essas gotinhas você
vai apagar o incêndio?
O Tonkiri vibra no ar por um instante,
olha para a onça e diz:
– Eu não acredito que vou apagar o incêndio
sozinho, mas se todos vocês que estão correndo
e fugindo voltarem para me ajudar com suas
bocarras e garras e asas e bicos, nós vamos
apagar o incêndio juntos.

Esse pássaro pequenino, corajoso e cheio
de iniciativa representa a nossa nossa essência:
com amor e coragem, nutrir comunidades
vulneráveis através da alimentação, do amparo
e do desenvolvimento de lideranças femininas.

A Casa Santa Luzia te convida a fazer parte
deste movimento solidário.
Acreditamos que gota a gota,
a iniciativas de cada um de nós se somam
e podem gerar grandes mudanças.
Doe e voe com a gente!
Dados para depósito
Instituto A Nossa Jornada |
CNPJ 21.35.44.97/0001-16
Banco Santander
AG: 3940 | Cc:13003479-3
PIX: tonkirialimenta@gmail.com
ou CNPJ 21.35.44.97/0001-16
PARA DOAÇÕES MENSAIS
https://benfeitoria.com/tonkirivoa
Comunidades atendidas
Diogo Pires
Linha Nova Jaguaré
Areião
Brasilândia
Terra prometida
Boqueirão

Siga-nos nas redes sociais.
@tonkiri_voa

Apoio:

