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Diante do quadro de pandemia que o Brasil e o Mundo viveram em 2020, e
continua até os dias de hoje, nos últimos tempos em que a população foi obrigada a se
isolar em sua residência para tentar evitar o contagio do Covid-19, a Associação
Beneficente Guainumbi atendeu seus alunos e familiares em casa, para isso foi
elaborado um plano de trabalho e de ação para os profissionais atenderem os alunos
em tele trabalho. Alguns atendimentos foram realizados presencialmente, tanto para
entrega de alimentos, como para escuta e acolhimento, conforme necessidade de
cada família.
Foram entregues 2.106 cestas básicas e 2.106 kits de higiene/limpeza, 234
cobertores, 154 panetones, 100 frangos, 83 cartões alimentações da Sodexo
(Pedagogia de Emergência) no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por 4
meses, bem como insumos de proteção à saúde e medicamentos. Para isso,
contamos com verba da alimentação da Assistência Social, Doações da Alemanha
(Freunde der Erziehungskunst), doações da Suíça, doações de ex-voluntários
(Alemanha), doações físicas, Conselho da Pessoa com Deficiência, Instituto Olinto
Marques de Paula, Associação Pedagogia da Emergência, Fundo Social de São
Paulo, Banco de Alimentos de São Paulo e doações da Diretoria.
Foi um ano inesperado para todos, não conseguimos concluir nossos
planejamentos de atividades e tivemos que nos reinventar a cada instante, nos
proteger do vírus e proteger nossos alunos e seus familiares. Choramos e muitas
vezes nos desesperamos, o medo tomou conta de todos, causando depressões e
consumo alto de remédios. A falta de alimentos, medicamentos e produtos de higiene
e limpeza tomou conta das comunidades, o descaso dos nossos governantes e as
brigas políticas intituladas em nossa sociedade, fraquejou a contenção do vírus, a
sociedade ficou dividida entre ficar em sua casa e morrer de fome ou sair para
trabalhar e se contaminar, foram tempos difíceis. Para muitas famílias foi complicado
ter que conviver em suas casas (muitas vezes em situações precárias), com no
máximo dois cômodos, residindo mais de dez pessoas, tendo em vista que, o
crescimento de agressão contra mulheres e crianças cresceram absurdamente, jovens
se entregaram as drogas e álcool com mais facilidade, talvez para superar a
depressão e o desespero.
Diante de tantas dificuldades a família Guainumbi se fortificou, unindo suas
forças para ajudar famílias que se encontravam em alto risco de vulnerabilidade social,
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não atendemos só nossos alunos e seus familiares, mas também famílias do entorno
do bairro. A cada alimento entregue nos deparávamos com situações que nos levava a
extrema emoção, muitas vezes nos desanimávamos, e quando isso ocorria, uma
palavra de amor nos revivia, houve um tempo em que pensamos que não
conseguiríamos mais doações, e em meio as dúvidas e cansaços, chegavam anjos
sem asas, anjos esses que faziam com que nossas esperanças votassem, com muito
mais força, que faziam nosso amor reflorescer e abriam nossos olhos para uma cura,
talvez física, mas com certeza espiritual.
Chegamos ao final de 2020 com a certeza de que nossos esforços valeram a
pena, que nossos sonhos podem, sim, serem realizados e que nossas esperanças
prevalecerão para todo sempre.
Agradecemos todos os anjos, sem asas, que contribuíram para que nosso
trabalho social fosse realizado com sucesso e êxito.
A família Guainumbi deseja a todos um FELIZ ANO NOVO.
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