
272

SEGURANÇA ALIMENTAR

Como parte do esforço conjunto para minimizar os
impactos do coronavírus em Serra Grande (BA) e
entorno, iniciamos, em caráter emergencial, a
distribuição de cestas básicas e produtos de higiene
para famílias vulneráveis. 
 

O primeiro lote de cestas já foi entregue, por meio de
doações de parceiros institucionais, como o Instituto
Arapyaú. Confira abaixo o que já  rolou no mês de
abril. 

DISTRIBUIÇÃO DE FAMÍLIAS POR BAIRROS 

SIGAMOS JUNTOS! 
A Tabôa, em conjunto
com lideranças
comunitárias e outros
atores locais, vem
construindo estratégias
de intervenção para
ajudar a minimizar os
impactos do coronavírus. 
 
Neste informativo
compartilharemos tais
ações, informações sobre
prevenção e sobre as
doações recebidas, por
meio de nossa campanha. 
 
 

Informativo da Tabôa sobre
ações de enfrentamento à
COVID-19 em Serra Grande
(BA)e entorno

 Juntos
contra o corona!
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cestas básicas
entregues

272
famílias

 beneficiadas

1.088
pessoas 

alcançadas

Acesse: www.taboa.org.br @taboa_fortalecimentocomunitario



 
Evitar o contato social é uma das
medidas mais eficazes para controlar a
epidemia de coronavírus.
 
Sem gente na rua, a circulação do vírus
diminui. Proteja-se e proteja a 
 comunidade: fique em casa!

CAMPANHA DE DOAÇÃO
Para ampliar a ação de distribuição de
cestas, lançamos a campanha de doação
Juntos contra o corona. 
 
Os recursos mobilizados serão aplicados
na compra e distribuição de cestas e itens
de higiene para as famílias mais afetadas
pelos impactos da COVID-19. 
 
 

QUER DOAR? 

Transferência Bancária 
Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 3203
Conta Corrente: 2528-0
CNPJ: 21.498.105/0001-92
Tabôa Fortalecimento Comunitário
Enviar comprovante de transferência,
nome completo, CPF, endereço e 
profissão para (73) 9814-5545 ou
financeiro@taboa.org.br

 
Juntos
contra o corona!

Paypal: acesse www.taboa.org.br

FIQUE EM CASA

ATENÇÃO!
Em casos suspeitos de coronavírus,
ligue para a Secretaria Municipal de
Saúde de Uruçuca (73) 98123-8872.

 

Todo o processo está sendo
feito de forma transparente e
participativa.
 
Lideranças comunitárias locais
mapeiam as principais
necessidades em seus bairros
e nos auxiliam na identificação
e cadastramento das famílias
mais necessitadas. 
 
Veja ao lado como funciona a
sua doação! 

COMO FUNCIONA A DOAÇÃO?

Acesse: www.taboa.org.br @taboa_fortalecimentocomunitario


