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Resumo 

Com o surgimento da nova e bem adaptada espécie de coronavírus, tem-se observado             

a criação de uma cooperação mundial para conter sua disseminação. De espalhamento rápido,             

o SARS-COV-2, disseminou-se nos cinco continentes, e no Brasil, têm causado ainda mais             

preocupação, dada a complexidade da estrutura social, ambiental e econômica das favelas e             

comunidades do país. Nesse sentido, muitos esforços têm sido realizados, por meio de ações              

governamentais e da colaboração de entidades da sociedade civil. Frente ao plano de ações              

emergenciais ao enfrentamento da Covid-19 nas favelas, a Casa Reviver, representada pela            

ONG Sempre Criança, com sede na comunidade do Morro do Estado em Niterói, RJ, teve o                

objetivo de promover ações que visaram garantir as necessidades diárias de alimentação e da              

manutenção do comércio local, bem como ações de promoção e assistência à saúde mental da               

comunidade e da disseminação de medidas educativas e preventivas, de modo a contribuir no              

combate à pandemia atual. 

Número de pessoas alcançadas pela ação 

Nesta ação foram alcançadas cerca de 100 famílias que atualmente são acompanhadas            

e atendidas pela equipe do projeto Casa Reviver na comunidade do Morro do Estado,              

totalizando 500 pessoas alcançadas diretamente por esta ação.  

Histórico de atuação 

A Casa Reviver é um projeto social que acontece no Morro do Estado, a maior               

comunidade do Município, localizado no coração de uma das cidades mais lindas do estado              

do Rio de Janeiro: Niterói. Coordenado há 15 anos pelo casal Vinicius de Souza e Karina da                 

Silva, o projeto surgiu em 2006, após um momento trágico na vida da família do Vinicius, a                 

morte de seu irmão em razão das atividades relacionadas ao tráfico na comunidade. Nesse              

contexto, Vinicius viu um caminho para a implantação do que é hoje o trabalho de               

desenvolvimento comunitário e socioeducativo do projeto. 

Nossa atuação se dá por meio do apoio da comunidade, de estudantes universitários e              

de amigos colaboradores, através de ações voluntárias e de apoio financeiro. O público-alvo             

são crianças, adolescentes e seus familiares, que diariamente, são atendidos nas atividades            

socioeducativas, através da musicalização, contação de histórias com princípios éticos,          

esportes, visitas a teatros, cinemas e eventos culturais com o fim de ampliar a visão de mundo                 

das crianças e dos adolescentes.  



Além das oficinas diárias, a Casa Reviver tem como um dos seus principais objetivos              

o acompanhamento familiar. Sob essa perspectiva, está a o projeto Roda de Gestantes, em              

que a futura mãe tem acesso ao kit enxoval, book de gestante e encontros semanais sobre a                 

importância do pré-natal e os desafios da gestação. O projeto Maternando, propõe a formação              

de uma rede de apoio e assistência às mães da comunidade, e também por acreditarmos na                

educação como ferramenta de transformação, o projeto Ler o Mundo, incentiva a leitura e o               

desenvolvimento de jovens e adultos. 

Todas as nossas ações se articulam para promover a criatividade, a autoestima, o             

senso crítico, a cidadania e a consciência cultural dessas famílias. E com isso, constituímos              

um núcleo de convivência sendo agentes de transformação integral, operando com uma            

metodologia sociopedagógica que atende às características etárias, culturais e sociais dos           

moradores da comunidade.   

Justificativa 

Desde a confirmação chinesa do potencial patogênico e das constatações da alta            

transmissibilidade do novo coronavírus houve uma intensa corrida para reduzir sua           

disseminação. Entretanto a espécie SARS-COV-2, mostrou-se muito adaptada ao hospedeiro          

humano e alastrou-se rapidamente em todo o globo, chegando inclusive ao Brasil. De             

características peculiares, o país de dimensões continentais, se prepara para o enfrentamento            

da Covid-19, porém uma das principais questões neste momento, é como controlar a             

disseminação do vírus dentro das comunidades e favelas que concentram uma parcela            

considerável da população. 

Nesse contexto está o Morro do Estado, localizado em Niterói, é atualmente a maior e               

mais populosa comunidade do município, com cerca de 20 mil habitantes. Considerando a             

realidade econômica, as condições higiênico-sanitárias, a alta taxa de transmissão do novo            

coronavírus, o potencial de agravamento da doença em pessoas com comorbidades crônicas e             

somadas ao desconhecimento da população acerca das ações preventivas tem-se um cenário            

complexo e muito vulnerável ao espelhamento do vírus. 

Tendo em vista as dificuldades higiênico-sanitárias, se manifestando na ausência de           

saneamento básico, na indisponibilidade de consumo diário de água potável, no número de             

moradores dentro de um único cômodo, e no impacto econômico que as medidas de              

isolamento social têm causado, a Casa Reviver, representada pela ONG Sempre Criança,            



entende que é fundamental a adoção de medidas emergenciais nos âmbitos da segurança             

alimentar de forma a garantir o direito à alimentação dessas famílias, a promoção de saúde               

mental através da assistência psicológica online e a distância, uma vez que o afastamento do               

convívio social pode ter impactos profundos, frente à outras doenças de ordem psicológicas             

como a ansiedade e depressão. E também do investimento em ações de educação em saúde               

de modo a promover a conscientização e a efetividade das medidas preventivas dentro dessa              

comunidade. 

 

Objetivos: 

Objetivo geral 

Promover ações que visem garantir as necessidades diárias de alimentação, de           

manutenção do comércio local, de assistência à saúde mental e de medidas educativas e              

preventivas, no combate à Covid-19. 

Objetivos específicos 

● Promover a compra de cestas básicas contendo alimentos, material de limpeza e            

higiene pessoal para a posterior higienização e distribuição na comunidade; 

● Estabelecer medidas de divulgação impressa e digitais dos serviços que continuam           

funcionando na forma de delivery, de modo a fomentar o comércio local; 

● Oferecer o atendimento psicológico online à distância às famílias atendidas pela Casa             

Reviver; 

● Criação de um grupo oficial no aplicativo Whatsapp para apoio e resolução das             

dúvidas da comunidade, que serão respondidas no formato de vídeos curtos, precisos            

e compartilháveis; 

● Promover a criação de conteúdos educativos e atividades infantis impressas para           

colorir que contribuam para a manutenção do isolamento social e atuem na prevenção             

e redução da disseminação viral dentro da comunidade; 

● Criação de um livreto educativo adaptado à linguagem infantil, com um enredo que se              

passe dentro da comunidade e que aborde os pontos de maior relevância do novo              



coronavírus (SARS-COV-2). Dentre eles destaca-se: origem, transmissão, formas de         

prevenção, sintomas e atitudes a serem tomadas nos casos mais graves da doença. 

 

 

Equipe de execução  

A equipe de execução das propostas desta Chamada Pública foi composta por: Karina              

da Silva, assistente social e gestora do Projeto Casa Reviver; Gabriela Veras, biomédica e              

gestora da ONG Sempre Criança, Lia Castanho, historiadora e voluntária da Casa Reviver;             

Carlos Eduardo de Farias, educador social e voluntário; Júllia Nascimento, biomédica e            

voluntária da Casa Reviver; além da equipe de higienização e distribuição das cestas básicas              

que foi composta por seis integrantes. 

 

Este projeto foi coordenado pela assistente social Karina da Silva, entretanto as ações de               

execução e acompanhamento foram delegadas à Júllia Assis da Silva Nascimento. Sendo            

assim, a participação nos encontros de supervisão, às orientações técnicas e outras questões             

relacionadas ao projeto foram conduzidas pela biomédica Júllia Nascimento. 

 

Metodologia 

Todas as ações aqui propostas foram implementadas pela Casa Reviver, que foi            

juridicamente representada pela ONG Sempre Criança.  

Compra, higienização e distribuição de cestas básicas 

As cestas básicas foram compradas com um fornecedor parceiro da ONG Sempre             

Criança, que manteve o preço e a composição dos alimentos, mesmo com o aumento que foi                

acontecendo ao longo dos meses de execução. Após a compra, as cestas foram devidamente              

higienizadas e a distribuição ocorreu em um ponto fixo dentro da comunidade, com horário              

previamente agendado com a família e foram seguidos todos os protocolos de segurança e              

afastamento, com a utilização de equipamentos de proteção individual conforme às           

recomendações do Ministério da Saúde.  

 

 



Mapeamento e divulgação dos comércios locais 

Foi realizado um levantamento dos serviços de delivery que estão sendo oferecidos            

pelos moradores e após esta etapa, realizou-se o cadastramento online dos comerciantes            

locais através de um formulário. A partir dessas informações, foi elaborado um panfleto de              

divulgação, e este foi disponibilizado online (nas redes sociais do projeto) e impresso             

(entregue junto às cestas básicas) na tentativa de potencializar o comércio local de             

restaurantes, fornecedores de outros tipos de alimentação como doces e bolos, além de             

profissionais da beleza. 

Assistência psicológica às famílias vulneráveis 

A atuação do profissional de psicologia se deu no formato online e pessoal, por meio               

de vídeo chamadas ou por ligações. A psicóloga voluntária da Casa disponibilizou alguns             

horários previamente acordados com pacientes que tiveram essa demanda assistencial, e este            

foi acompanhado de maneira a receber auxílio nesse momento de crise.  

Grupo oficial via Whatsapp para apoio e resolução das dúvidas da comunidade 

Foi criado um grupo no aplicativo Whatsapp, com entrada via ligação convite para             

responder às dúvidas da comunidade sobre o coronavírus e a Covid-19. As respostas aos              

questionamentos da comunidade, foram dadas sob a forma de vídeos curtos, diretos, de             

linguagem acessível e com informações de fontes seguras, na tentativa de combater as             

famosas fake news que tanto circularam e circulam nesse meio.  

Criação de conteúdos educativos e atividades infantis impressas para colorir com a            

temática da prevenção (Adaptado) 

Cada criança recebeu um kit de jogos educativos impressos com a temática de             

prevenção e cuidados para o enfrentamento da pandemia. O acompanhamento pedagógico           

das atividades foi incentivado pela Casa Reviver através das redes sociais, grupos como as              

famílias no Whatsapp e os encontros síncronos via plataforma Zoom, no qual as crianças              

foram conduzidas por um dos nossos voluntários no desenvolvimento e execução de cada             

atividade. 

 Criação de um livreto educativo personalizado adaptado à linguagem infantil  



Foi criado um livreto com um enredo infantil, no qual a história se passa no Morro do                 

Estado, e aborda os desafios da pandemia vivenciada na comunidade, além da história             

regional, e das ações preventivas e de saúde que precisam ser tomadas nesse momento. Este               

material foi elaborado por uma historiadora, e os aspectos biológicos e de saúde abordados no               

enredo foram revisados por uma biomédica, ambas voluntárias da Casa Reviver. 

 

Resultados alcançados 

A partir dessa tomada de ações, as famílias atendidas pelo projeto socioeducativo            

Casa Reviver puderam ser ajudadas; e as atividades propostas desenvolvidas, foram uma            

maneira de contribuir para a integralização da assistência oferecida às famílias. Não foram             

apenas no momento atual de pandemia e crise, mas somaram-se aos quinze anos de trabalho e                

cooperação que a Casa desempenha na comunidade do Morro do Estado, sendo agentes na              

transformação social, cultural e econômica dessas famílias. 

A manutenção da alimentação e higiene pessoal para essas famílias por meio da             

compra e distribuição das cestas básicas foi indispensável, uma vez que, muitos lares são              

constituídos de trabalhadores informais ou que não possuem nenhum tipo de renda.            

Acreditamos também na importância do incentivo a empreendedores locais, como forma de            

continuar assegurando a renda dessas famílias. Na temática da prevenção e suporte, a             

assistência psicológica se fez mais que necessária diante de incertezas e insegurança que a              

pandemia trouxe e por isso, esse apoio foi por nós preconizado e realizado de acordo com a                 

demanda dos moradores da comunidade. As ações educativas na infância, tem um papel             

importante na propagação desse conhecimento adquirido pelos pequenos, e também é uma            

forma de amenizar os efeitos da quarentena através do incentivo à leitura e à cultura. Além                

disso, acreditamos ter contribuído para que as crianças fossem conscientizadas sobre as            

medidas de saúde coletiva, da consciência histórica e a constituição de uma identidade local,              

reafirmando um dos compromissos do projeto em tempos de normalidade. 

A seguir mostraremos os resultados de cada uma das ações propostas na metodologia             

deste projeto: 

 



Compra, higienização e distribuição de cestas básicas  

A proposta era beneficiar 100 famílias com uma cesta base e um kit de higiene               

pessoal e limpeza durante os 03 meses de vigência deste projeto. No entanto, felizmente              

nossos parceiros e apoiadores potencializaram nosso objetivo e conseguimos impactar ainda           

mais famílias, e consequentemente mais pessoas. A empresa fornecedora firmou uma           

parceria conosco, nos dando um valor promocional durante todo o período. 

Logo no primeiro mês, o projeto Sempre Criança recebeu um aporte de R$3.575,00             

para a compra de 65 (sessenta e cinco) cestas básicas extras às famílias do Morro do Estado.                 

Portanto, em julho, foram compradas 165 cestas básicas e kit de higiene pessoal e limpeza. A                

nota fiscal correspondente a essa primeira compra está no valor de R$9.075,00 que             

corresponde aos R$5.500,00 previstos no projeto deste edital, somado com o valor doado             

para este fim. Portanto, no mês de julho, impactamos 825 pessoas com a certeza do alimento                

à mesa. 

Nos meses de agosto e setembro, foram adquiridas 200 cestas básicas e kits de              

limpeza e higiene, sendo 100 para cada mês. Novamente os parceiros do Sempre Criança              

potencializaram nosso trabalho, doando cestas extras, sendo 80 no mês de agosto e de 50               

cestas no mês de setembro. Sendo assim, foram atendidas 900 e750 pessoas respectivamente             

impactadas nesse período. 

Durante todo o projeto, 2.475 pessoas tiveram acesso a alimentos durante a pandemia. 

Segue abaixo o link de acesso às fotos das entregas e distribuição de cestas  cada mês: 

Julho:  

https://drive.google.com/drive/folders/1CebiSrLVdLcgLT0aDTik1-rbl3xEZ0Cf?usp=sharing 

Agosto: 

https://drive.google.com/drive/folders/10h1ZhI4qXB9Ss91AuLnnRQ2J7PpMX8k9?usp=shar

ing 

Setembro: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CebiSrLVdLcgLT0aDTik1-rbl3xEZ0Cf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10h1ZhI4qXB9Ss91AuLnnRQ2J7PpMX8k9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10h1ZhI4qXB9Ss91AuLnnRQ2J7PpMX8k9?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/104g9fdxHobxhh_nASw5m6OTXpAc771u-?usp=shar

ing 

Mapeamento e divulgação dos comércios locais 

No mês de agosto foram entregues 500 panfletos de divulgação dos serviços da             

comunidades junto às cestas básicas distribuídas às famílias. A seguir disponibilizamos a arte             

do  panfleto para prestação de contas. 

Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rnyrko75i97RRBcA0SyjVCIiurqjD6z2?usp=sharing 

 

Assistência psicológica às famílias vulneráveis 

Ao longo dos três meses de execução do projeto, cerca de 20 famílias foram assistidas               

pela psicóloga voluntária da Casa Reviver. Os encontros aconteceram remotamente por meio            

de ligações de vídeo ou chamadas via WhatsApp, e nesse tempo, os atendimentos foram              

individuais e, em casos de crianças, o responsável acompanhava o menor nas sessões.  

Grupo oficial via Whatsapp para apoio e resolução das dúvidas da comunidade 

Foi criado um grupo no Whatsapp de entrada via ligação convite, no qual os              

moradores puderam ter acesso a conteúdos e informações de fonte seguras, para auxiliá-los             

na resolução das dúvidas em relação ao coronavírus, à Covid-19, à prevenção e a outros               

temas relacionados a esta temática. As dúvidas foram respondidas em formato de vídeos             

curtos, com o objetivo de ser prático e compartilhável, de modo a incentivar os moradores a                

compartilharem informações confiáveis, sendo também uma maneira de evitar as fake news,            

tão difundidas nesse meio de comunicação e no ambiente da comunidade. Cerca de 40              

pessoas fizeram parte do grupo, embora tenha acontecido um esvaziamento no fim do período              

do projeto. Além do WhatsApp, os vídeos foram compartilhados nas redes sociais oficiais da              

Casa Reviver, impulsionando o alcance e divulgação dessas informações. 

Este é o link de acesso aos vídeos produzidos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uVUesz4pSHN-a9ttmWT-bu0qjsRAgWj1?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/drive/folders/104g9fdxHobxhh_nASw5m6OTXpAc771u-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/104g9fdxHobxhh_nASw5m6OTXpAc771u-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rnyrko75i97RRBcA0SyjVCIiurqjD6z2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVUesz4pSHN-a9ttmWT-bu0qjsRAgWj1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVUesz4pSHN-a9ttmWT-bu0qjsRAgWj1?usp=sharing


Criação de conteúdos educativos e atividades infantis impressas para colorir com           

a temática da prevenção (Adaptado) 

Este ponto do projeto sofreu algumas alterações, visto que, inicialmente foi proposto a             

compra e distribuição de kits de lápis de cor, lápis e borracha para a realização das atividades                 

educativas pelas crianças. Entretanto, o Projeto Casa Reviver em parceria com a ONG             

Sempre Criança, foi beneficiado com a doação de 50 kits como o proposto, logo depois da                

aprovação da Chamada Pública. Dessa maneira, houve um remanejamento do orçamento           

destinado a esta compra, para a confecção de três jogos educativos com a temática de               

prevenção e cuidados frente à Covid-19, destinados ao público infantil. 

Foram confeccionadas 50 unidades de cada uma das atividades; entre elas um jogo da              

memória, um quebra-cabeça e um jogo de tabuleiro. Após serem impressos, os jogos foram              

distribuídos pelo educador social da Casa Reviver, em horários combinados anteriormente de            

modo a evitar aglomerações. Durante a entrega, e também nos encontros remotos semanais             

das crianças com este profissional, os pequenos receberam instruções e foram incentivados a             

brincarem e aprenderem com o novo material. 

Disponibilizamos o link de acesso aos jogos e conteúdos utilizados: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QC0VFNvU9ol02I_2G3f7B1xd48MGJwMC?usp=sh

aring 

Criação de um livreto educativo personalizado adaptado à linguagem infantil  

Foi elaborado um livro de histórias com o enredo narrativo que se passou dentro da               

comunidade. Os protagonistas e todas as referências históricas no livro, foram usados como             

incentivo à prevenção e à cultura. Foram confeccionados e distribuídos 74 exemplares do             

livro, atendendo desta forma, 74 crianças da comunidade do Morro do Estado. 

A seguir deixamos o link de acesso ao livro:  

https://drive.google.com/drive/folders/1JDXXs_GhihSNoL8OLbxq5hkF34Z04rjR?usp=shari

ng 

Cronograma de ações  

https://drive.google.com/drive/folders/1QC0VFNvU9ol02I_2G3f7B1xd48MGJwMC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QC0VFNvU9ol02I_2G3f7B1xd48MGJwMC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JDXXs_GhihSNoL8OLbxq5hkF34Z04rjR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JDXXs_GhihSNoL8OLbxq5hkF34Z04rjR?usp=sharing


Ações realizadas Mês 1 Mês 2 Mês 3 

Compra, higienização e distribuição de cestas      

básicas 

   

Mapeamento e divulgação dos comércios locais    

Assistência psicológica às famílias vulneráveis    

Grupo oficial via Whatsapp para apoio e resolução        

das dúvidas da comunidade 

   

Criação de jogos educativos com a temática da        

prevenção e cuidados 

   

Criação de um livreto educativo personalizado      

adaptado à linguagem infantil  

   

 

Dificuldades encontradas 

Dentre as dificuldades encontradas durante a execução deste projeto, estão a ampliação dos              

atendimentos psicológicos e as dificuldades e atrasos aos prazos inicialmente estabelecidos,           

por parte designer que elaborou a arte do panfleto de serviços e as ilustrações do livro                

infantil.  

A não ampliação dos atendimentos psicológicos ocorreu em razão de dificuldades de             

continuidade por parte de uma das voluntárias, que prestava atendimento na Casa Reviver.             



Dada a situação de pandemia, o fato das demandas da comunidade serem complexas, e o               

atendimento ser voluntário, existe a necessidade de um profissional que entenda essa            

conjuntura. Mesmo com a redução dos atendimentos, nesse período, o serviço foi prestado e              

as situações de maiores vulnerabilidade foram priorizadas. 

Quanto ao designer, o serviço prestado por ele foi acordado em contrato e uma parte do                 

orçamento da Chamada Pública foi designada para este fim. Entretanto, mesmo com o             

contrato e acordos, ocorreram diversos atrasos na entrega dos serviços por parte dele, além da               

não observância de nossas mensagens, e-mails, telefonemas e sugestões de alteração nos            

serviços de ilustração. 

Infelizmente, os diversos desgastes neste contrato de serviço, resultou em atrasos na             

impressão, confecção das notas fiscais por parte da gráfica contratada e na distribuição dos              

livros para as crianças da comunidade, prevista para acontecer até dia 30/10/2020. 

Contrapartida 

Para efeito de atendimento da Chamada pública para apoio a ações emergenciais de             

frente à Pandemia de Covid-19, essa atuação dentro da comunidade resultou da soma de              

esforços para promover ainda que não emancipatória em sua totalidade, a promoção da             

dignidade alimentar e social para as famílias da comunidade. Essas medidas foram realizadas             

como apoio de uma equipe de voluntários composta por uma assistente social, uma psicóloga,              

um nutricionista, duas biomédicas, uma historiadora, um educador social e os voluntários que             

atuaram na distribuição e execução das ações. A estrutura física e organizacional da Casa              

Reviver também foi usada, de modo a garantir condições adequadas a esse trabalho.  

A produção de materiais educativos audiovisuais e impressos que foram realizados,           

foram uma das maneiras de repercutirem o conhecimento não apenas para essas famílias,             

como também para a vizinhança e demais pessoas que também puderam ser alcançadas por              

meio da divulgação nas redes sociais oficiais do projeto. 

Medidas de observância do protocolo de prevenção ao Covid-19 na Execução 

Para a realização de todas as ações propostas neste edital, as equipes de distribuição e               

execução na comunidade foi orientada pelas biomédicas voluntárias da Casa Reviver a seguir             

as medidas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e do Ministério             



da Saúde, de maneira a evitar a propagação do vírus. Tais medidas incluíram: o uso de                

máscaras e luvas por todos os voluntários, higienização das cestas básicas antes da sua              

distribuição, o respeito de pelo menos um metro de distância entre os voluntários durante o               

processo de entrega, além da não formação de aglomerações. No tempo de execução do              

projeto, não ocorreu a contaminação de nenhum dos voluntários que integravam nossa equipe             

de distribuição e atendimento às famílias.  

 

Orçamento Executado 

Tabela: Orçamento de serviços e produtos 

Produtos Valores Descrição 

Cestas básicas R$ 16.500,00 300 cestas básicas 

  

Impressão e criação do    

panfleto de divulgação dos    

serviços da comunidade 

R$ 120,00 500 panfletos de divulgação 

Impressão dos jogos   

educativos 

R$ 500,00 50 unidades de cada formato     

dos jogos (jogo da memória,  

Criação e ilustração do    

livreto infantil 

R$ 800,00 criação designer gráfico 

 



Impressão do livreto   

educativo infantil 

R$ 900,00 75 livretos com 10 páginas     

cada  

TOTAL R$ 18.820,00 reais  

 

 

Proponente 

1. Nome da organização proponente: Projeto Casa Reviver será representado pela           

organização Sempre Criança  

2.CNPJ: 12.629.489/0001-44 

3.Nome do dirigente máximo da organização: Gabriela Veras de Moraes  

4. Endereço: Rua Padre Anchieta 168, Centro, Niterói 

5. Telefone: (021) 3628- 0961 

6. Nome do coordenador do projeto: Karina da Silva/Júllia Assis da Silva Nascimento 

7. CPF do coordenador: 353685508-65/152835667-57 

6. Celular /zap:  (021) 98156-3556/ (022) 999018525 

9. e-mail: casareviver@gmail.com 

10. site (pode ser perfil no Facebook ou similar):  

Facebook: https://www.facebook.com/casareviveroficial/  

Blog.  http://casarevivermorrodoestado.blogspot.com/ 

11. Data de fundação: 06/06/2006 

mailto:casareviver@gmail.com
https://www.facebook.com/casareviveroficial/
http://casarevivermorrodoestado.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 


