
 

 

 

 
 

“ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19: LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS E 

AÇÕES SOCIAIS NA BAIXADA FLUMINENSE” 

 

LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO REALIZADO EM JUNHO DE 2020 

 

 

 

NOME DA 

INSTITUIÇÃO 

CONTATO ENDEREÇO POLÍTICA/AÇÃO DESENVOLVIDA DESTINATÁRIO 

AMAC Atitudes Telefone:(21)99160-7620 (Cris) 

Instagram: @amacatitudes 

Travessa Presidente Kennedy, 

196, Vila Alzira (Dique) – Duque 

de Caxias – RJ 

 

 

Doação de alimentos e produtos como fraldas 

infantis e geriátricas para diversas famílias. 

 

Famílias carentes. 

Amor em Ação - RJ Telefone: (21)98111-2787 

E-mail: 

projetoamoremacaorj@gmail.co

m 

Instagram: 

projetoamoremacaorj 

Atuação em Jardim 

Gramacho/Caxias 

Distribuição de cestas básicas e kits de higiene. As ações beneficiam a 

comunidade do lixão em 

Jardim 

Gramacho/Caxias e 

famílias carentes de 

diversos cantos, 

moradores de rua e 

asilos. 

Associação Amigos do 

Paraíso 

Telefone do coordenador-

Geral: (21) 97187-8951  

Página no Facebook: 

www.facebook.com/amigospara

iso 

Instagram e Twitter: 

@amigosdoparaiso 

 

Sede fica na Rua Teresinha 

Simão, 7 Casa 3 – Paraiso – 

Queimados- RJ /  

Os projetos de Pré-vestibular e 

Preparatório para concurso 

funcionam na Igreja 

Presbiteriana Unida na Av. 

Irmãos Guinle, 1645 – Centro 

Queimados – RJ 

 

Realizam campanhas de ajuda à alimentação para 

os participantes dos projetos das áreas de 

abrangência que a instituição atua. O momento 

emergencial e a situação de vulnerabilidade 

impuseram a uma ação mais imediata.  

 

Moradores de 

Queimados. 



Associação Desportiva 

Athletic Meriti 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Athl

eticMeriti/ 

Instagram: @athleticmeriti 

Atua em São João de Meriti. Lançou o projeto para arrecadação de valores que 

serão transformados em cestas básicas e gás de 

cozinha. A organização vai arrecadar valores que 

serão destinados pelo Fundo Colaborativo 

Enfrente para combater os impactos sociais 

causados pela situação de calamidade na cidade 

da Baixada Fluminense. 

Alunos e pessoas 

hipossuficientes ao 

redor do projeto. 

Associação Pedala 

Queimados 

Telefone: (21) 96908-3989 Condomínio Minha Casa Minha 

Vida, que está sendo utilizado 

como sede provisória, 

Valdariosa, Queimados - RJ 

A Associação tem agido com convênio com o 

movimento “Rio contra o Corona Vírus” 

apoiando periferias com cestas básicas, ademais, 

tem atuado na disponibilização de 50 bicicletas 

para os moradores de Queimados possam fazer 

seus deslocamentos neste período de isolamento 

para compra de alimentos e insumos e evitar 

transportes públicos de grande aglomeração, 

devendo destacar que todas as bicicletas passam 

por forte controle de higiene para o devido uso 

correto. 

 

Moradores de 

Queimados. 

Ação da Cidadania E-mail: 

contato@acaodacidania.org.br 

Telefone: (21) 2233-7460 ou 

(21) 98464-2560 

Site:https://www.acaodacidadan

ia.com.br/ 

Avenida Barão de Tefé, 75, 

Galpão da Cidadania, Saúde, 

Rio de Janeiro – RJ  

A “Ação da Cidadania” é um movimento social 

que surgiu em 1993 que hoje, além de auxiliar 

regiões do Rio de Janeiro, expandiu-se para o 

resto o país, ajudando todos os tipos de pessoas 

necessitadas de alimento. Além da iniciativa de 

combate a fome durante a pandemia do Corona 

Vírus, o movimento social também atua em 

outras esferas como a cultural, através de 

iniciativas como o Cineclube, voltadas para 

exibição e posterior discussão de filmes com 

temáticas sociais nas comunidades brasileiras. 

 

Todos os públicos. 

Casa da Cultura da 

Baixada Fluminense 

Telefone: (21) 2751-8112 

Site:http://www.casadaculturaba

ixada.org.br/ 

Facebook:https://www.faceboo

k.com/Casadaculturabaixada/ 

 

Rua Machado de Assis, lote 12, 

quadra 84, Praça da Bandeira, 

São João de Meriti - RJ 

 

Auxiliar com cestas básicas as famílias de São 

João de Meriti que buscam ajuda, em vista da 

quarentena. 

Famílias autônomas e 

desempregadas. 

Casa de Direitos da 

Baixada Fluminense 

Telefone: (21) 964228777  

E-mail: 

cdb.diversidade@gmail.com 

Facebook: 

Rua Camila Mendonça, Lote 10, 

Quadra C, Jardim Noya, São 

João de Meriti – RJ, CEP 

25561320. 

Majoritariamente na defesa de direitos conforme 

demandados, mas também envolvida em 

distribuição de alimentos e produtos de higiene 

Grupos vulneráveis por 

questões de saúde, 

econômica ou de 

discriminação. 

mailto:contato@acaodacidania.org.br
http://www.casadaculturabaixada.org.br/
http://www.casadaculturabaixada.org.br/
https://www.facebook.com/Casadaculturabaixada/
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https://www.facebook.com/casa 

direitosdabaixada 

(máscaras, álcool em gel) e no abrigo dos mais 

vulneráveis (principalmente de LGBTIs). 

Centro Esportivo e 

Educacional da 

Baixada  

Telefone: (21) 2779-7745 ou 

(21) 99674-7805.  

Email:faleconosco@golfinhosd

abaixada.com.br 

Site:www.golfinhosdabaixada.o

rg.br.  

Redes Sociais: 

@golfinhosdabaixada. 

Responsáveis: Gisele Castro; 

Taísa Oliveira; Eloi Farias e 

André Pequeno. 

 

Rua Antônio Sobreira Sobrinho, 

03, Centro, Queimados - RJ 

 

O trabalho nesse momento tem sido fazer um 

mapa em parceria com outras ONGs, coletivos e 

iniciativas da sociedade civil que atuam em 

Queimados. A partir disso ocorrerá a divisão, 

para que dessa forma haja uma distribuição de 

alimentos mais eficiente e que contemplem 

bairro mais afastados do centro. 

O público alvo são 

crianças e adolescentes 

de 2 a 17 anos para as 

ações sociais que o 

centro esportivo vem 

fazendo e o auxílio de 

famílias neste período 

de isolamento com as 

devidas doações. 

Centro de Referência 

Especializado para 

População em 

Situação de Rua 

(Centro Pop) de 

Belford Roxo 

Para obter informações sobre o 

atendimento do Centro POP, é 

possível entrar em contato com 

o MDS pelo número 0800 707 

2003. A ligação é gratuita e deve 

ser feita de um telefone fixo. 

 

Estr. Dr. Plínio Casado, 3698 A, 

Centro, Belford Roxo - RJ 

Está fornecendo alimentação e higienização na 

Escola Municipal Professor Paris (Rua Padre 

José Beste, 341 – Vila Dagmar). A ação já 

ocorria antes, mas o local foi alterado para evitar 

aglomerações em período de pandemia. 

Pessoas em situação de 

rua de Belford Roxo. 

 

Centro de Direitos 

Humanos de Nova 

Iguaçu - Diocese de 

Nova Iguaçu. 

Telefone: (21) 2767-1572 Rua Dom Adriano Hipólito, 08, 

Moquetá, Nova Iguaçu - RJ 

Orientação jurídica para quem precisa, através 

de um formulário on-line, com o intuito de fazer 

um levantamento da situação socioeconômica do 

núcleo familiar, para ver quais necessidades e 

orientações que as famílias precisam. Há 

também a doação, por parte de todas as 

paróquias da diocese, de cestas básicas para as 

famílias em situação de emergência. 

 

Famílias em situação de 

emergência moradoras 

de Nova Iguaçu. 

Club Satélite do 

Rotary Club de Nova 

Iguaçu 

Telefone: (21) 2797-3655 CENTRO ESPÍRITA LUZ DE 

ESCOL 

Rua Antônio Vieira, 472 - 

Bairro da Luz, Nova Iguaçu – 

RJ, CEP: 26.255-530 

Distribuição de alimentos e doação de produtos 

de higiene em geral. 

Idosos moradores de 

Nova Iguaçu. 

Comunidade 

Evangélica Cristo é 

Tudo 

Telefone: (21) 97135-3486 

(Renato) 

Instagram: @japericecet  

Facebook: Cecet  

Rua Cel. Emídio Lemos, 608, 

Nova Belém, Japeri - RJ 

Doação de alimentos e recursos sem fins 

lucrativos e totalmente gratuito às famílias 

carentes de Japeri que recebem até um salário 

mínimo. 

 

Famílias carentes que 

estão próximas a 

instituição e nos bairros 

adjacentes. 



Comunidade São José Telefones: (21) 98580-7756 

(Abelardo) – (21) 99637-6032 

(Thais) 

Rua Sonia Palatinik, 215, Nova 

Belém, Japeri - RJ 

Buscam alcançar famílias que não têm alimento 

e se encontram impossibilitados de exercer seu 

ofício para obtê-lo, como por exemplo camelôs, 

pedreiros, diaristas, pintores, enfim, 

trabalhadores que foram impedidos de saírem de 

casa para buscar seu pão de cada dia. 

Pessoas em extrema 

vulnerabilidade 

econômica, 

trabalhadores 

autônomos que estão 

impedidos de exercer 

suas atividades, enfim, 

todas as famílias que 

não encontram uma 

forma de se manter 

nesse período da 

quarentena. 

De Volta ao Lar Email:contato@devoltaaolar.rm

data.com.br 

Whatsapp: (21) 98924-0023 

Av. Rio Branco 115 -19º andar - 

Centro – Rio de Janeiro. CEP: 

20040-004 

Promovem o retorno ao lar através do resgate de 

laços familiares de pessoas em situação de rua e 

doam kits de sobrevivência (material de higiene 

e cestas básicas) para moradores de rua. 

Famílias e pessoas em 

situação de rua em 

diversas regiões do Rio 

de Janeiro, entre elas, a 

Baixada. 

 

Em Greve Futebol 

Clube 

Instagram: @emgrevefc 

Facebook: Em Greve Futebol 

Clube 

Não possuem endereço fixo, 

atuam em São João de Meriti. 

Arrecadam doações em dinheiro e donativos em 

geral, revertendo para compra e entrega de 

cestas básicas para famílias em situação de 

vulnerabilidade. 

 

Moradores de São João 

de Meriti. 

Espaço Cultural 

Código 

Telefone: (21) 99813-1101 Rua Davi, 198-234, Nova 

Belém, Japeri - RJ, CEP: 26435-

040 

Entrega de cestas básicas e produtos de higiene, 

bem como desenvolvimento de atividades 

culturais. 

O público destina-se 

aos moradores de 

Japeri, mas não se 

restringe somente a 

eles. 

Governo do Estado do 

Rio de Janeiro 

Telefone: (21) 2701-0832 Rua Pinheiro Machado - 

Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, 

CEP: 22231-120 

Doação de cestas básicas por meio de Mutirão 

Humanitário que vai atender capital e 15 cidades 

da Região Metropolitana. Primeiras 60 mil cestas 

básicas das quase 940 mil que serão entregues 

serão para moradores de Queimados e Itaboraí. 

Famílias em situação de 

extrema pobreza terão 

prioridade. 

G.R.E.S. Império da 

Uva de Nova Iguaçu 

Email:nurynhoalmawi@gmail.c

om 

Telefone: (21) 99542-7452 

Facebook:www.facebook.com/

nury.almawifilho 

 

Rua Luci, 54 – Camary, Nova 

Iguaçu - RJ 

Doação de cestas básicas para as famílias carentes 

próximas. 

 

Famílias próximas ao 

local em situação de 

emergência. 



Inocentes de Belford 

Roxo 

Telefone:(21)98209-1182 

(Vivian Vilar) 

Facebook: GRES Inocentes de 

Belford Roxo  

Rua Boulevard, 1741 – Parque 

São Vicente, Belford Roxo – RJ, 

CEP: 26178-405 

 

Confecção de máscaras e distribuição de cestas 

básicas.  

 

Famílias que devido ao 

coronavírus, acabaram 

sofrendo uma redução 

bruta em sua renda. 

Instituto Cria Telefone:(21)96443-5451 

(Mônica Trindade) 

Site: https://www.facebook.com

/institutocriareplantandovalores/ 

Email: institutocria.ni@gmail.c

om 

Estrada de Adrianópolis, 63, 

Três Corações, Nova Iguaçu- RJ 

O instituto está distribuindo produtos de limpeza, 

higiene pessoal, álcool em gel e alimentos para 

distribuir nas comunidades de Nova Iguaçu, 

adjacências e na Rocinha. Além disso, o Instituto 

está organizando um mutirão para fazer check-

ups básicos de saúde e entregar alimentos não 

perecíveis às populações carentes dos municípios 

de Nova Iguaçu e Miguel Couto. 

População em situação 

de vulnerabilidade.  

Instituto Lar Instagram: @institutolar Atua na baixada fluminense. Há dez semanas o Instituto Lar distribui cem 

cestas básicas diariamente para sem-teto e outras 

cem para famílias impactadas pela paralisação 

das atividades econômicas em comunidades 

como Coelho Neto, Chapéu Mangueira, Chatuba, 

Manguinhos e Gardênia Azul, nos municípios de 

Nilópolis e Nova Iguaçu, entre outros. 

Moradores de rua e 

famílias de baixa renda. 

Instituto Mundo Novo Telefones:(21)2696-0871/ 

(21)3765-4947 

Site:www.institudomundonovo.

org.br 

Email:contato@institutomundo

novo.org.br 

Rua Adolfo de Albuquerque 

109, -Mesquita – RJ, CEP: 

26585520 

Além de levar oportunidades educacionais, 

culturais e profissionalizantes a centenas de 

crianças, jovens e adultos, a entidade tem 

realizado diversas doações de cestas básica e kits 

de higiene e limpeza a famílias em situação de 

vulnerabilidade social. O foco agora é ajudar no 

combate à fome para minimizar os efeitos da 

COVID-19, doando cestas básicas, kits de 

higiene e entre outros. 

Alunos no Instituto 

Mundo Novo e famílias 

que vivem em situação 

de vulnerabilidade 

social, priorizando 

crianças de até 6 anos e 

idosos. 

Instituto S.O.S Reviver Site: 

https://institutososreviver.ong/ 

Atuam em toda a baixada 

fluminense.  O Instituto S.O.S Reviver é uma ONG que trata e 

previne o uso das drogas através do esporte, arte 

e educação. Arrecada recursos financeiros para a 

compra emergencial de alimentos, itens de 

higiene e limpeza que serão entregues às famílias 

vulneráveis impactadas pela pandemia, na 

baixada fluminense. 

Famílias vulneráveis 

impactadas pela 

pandemia, na baixada 

fluminense. 

https://www.facebook.com/institutocriareplantandovalores/
https://www.facebook.com/institutocriareplantandovalores/
mailto:institutocria.ni@gmail.com
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Legião da Boa Vontade 

(LBV), por meio de seu 

programa Rede 

Sociedade Solidária e 

em parceria com a 

Super Rádio Brasil AM 

940 

 

Site: www.lbv.org/ 

Telefone: (21) 2762-2677 

Rua Retiro da Imprensa, 467, 

Centro, Belford Roxo - RJ 

A entrega de 500 cestas de alimentos para as 

famílias de baixa renda do local e ONGs 

parceiras, para minimizar a fome. 

Famílias de baixa renda 

que vivem em Jardim 

Gramacho/ Duque de 

Caxias. 

Missão Amor que Cura Email:amorquecura@alsf.org.br

/ contato@amorquecura.org 

Rua Conde de Bonfim, 1033 - 

Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 

CEP: 20520-053 

Ações sociais em comunidades de Jardim 

Gramacho, em Duque de Caxias, e com pessoas 

em situação de rua, na cidade do Rio de Janeiro. 

Promovem assistência médica, visitas 

domiciliares, alimentação, doação de 

vestimentas, entre outros. 

 

Adultos e crianças de 

comunidades carentes 

do Rio de Janeiro e de 

municípios da Baixada, 

além de pessoas em 

situação de rua. 

Movimenta Caxias Telefone: (21) 99281-7234 e (21) 

99685-7740  

E-mail: 

movimentacaxias@gmail.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Mov 

imentaCaxias/ 

Atua na região de Caxias. Arrecadação de recursos financeiros, alimentos, 

itens de higiene e limpeza em parceria com 

igrejas, escolas e terreiros para alcançar quem 

precisa. 

Famílias monoparentais 

(de mães solos), idosos, 

desempregados e grupos 

de risco. 

Mundo Melhor  Telefone: (21) 98039-0784 

Facebook: Mundo melhor 

Instagram: meumundomelhor_ 

Responsável: João Lucas 

 

 

 

Morro do Cruzeiro, Centro, 

Queimados - RJ 

Auxílio em distribuição de cestas básicas por 

intermédio de parcerias. 

Famílias, idosos e 

crianças. 

Norte Shopping Site: 

www.norteshopping.com.br 

Av. Dom Hélder Câmara, 5474 - 

Cachambi, Rio de Janeiro - RJ, 

20771-004 

Doa cestas básicas para mil famílias assistidas 

pela ONG Corrente pelo Bem, em Jardim 

Gramacho, na Baixada Fluminense. Asilos, 

orfanatos, creches e comunidades são alguns dos 

locais que o empreendimento busca ajudar.  

Famílias de baixa renda. 

Prefeitura de Magé Telefone: (21) 2633-2704 

Site: www.mage.rj.gov.br/ 

 

Praça Dr. Nilo Peçanha, s/n - 

Centro, Magé - RJ, CEP: 25900-

085 

Devido à quarentena e suspensão de aulas, a 

Prefeitura está preparando um kit de alimentação 

para cada aluno. Será entregue kit de alimentação 

(oriundos da merenda escolar), kit de assepsia, kit 

do aluno com material didático e caderno de 

acompanhamento. Cada aluno receberá, se a 

Alunos da rede 

municipal de Magé. 

http://www.lbv.org/


família tiver mais de uma criança matriculada na 

Escola Viva, cada uma terá direito a um kit. 

 

Prefeitura de Mesquita 

(Subsecretaria 

Municipal de Cultura, 

Esporte, Lazer e 

Turismo, juntamente 

com a Secretaria de 

Assistência Social) 

Telefone: (21) 3763-9752 

www.mesquita.rj.gov.br/ 

Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 

- Centro, Mesquita - RJ, 26553-

080 

Doação de cestas básicas na sede da subsecretaria 

de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, localizada 

na rua Estrada Feliciano Sodré 2931, no Centro. 

Lá, todos passarão por uma triagem. 

 

Profissionais das artes 

de Mesquita que não 

estão em atividade 

devido à quarentena da 

Covid-19. 

Prefeitura de Japeri Telefone: (21) 2664-5516/ (21) 

2670-1107 

Rua Vereador Francisco Costa 

Filho, 1993, Santa Ines, Japeri – 

RJ, CEP: 26453-020 

Devido à pandemia do coronavírus, a Prefeitura 

Municipal de Japeri, em consonância com as 

Secretarias de Educação e Assistência Social, 

juntamente com o CAE, fará a distribuição de 

Kits de Segurança Alimentar, que serão 

compostos por merenda escolar em estoque nas 

unidades escolares. 

 

Serão contemplados 

alunos da rede 

municipal de Japeri em 

situação de extrema 

pobreza, e com família 

mais numerosa. 

Prefeitura de 

Queimados 

Telefone: (21) 3778-7503 Rua Hortência, 254 - Vila do 

Tinguá, Queimados - RJ, CEP: 

26383-250 

Auxílio no repasse de cestas básicas provenientes 

do governo estadual para famílias carentes. 

Famílias, idosos e 

crianças 

Primeira Igreja Batista 

em Seropédica 

Telefone: (21) 3787-7737 Av. Min. Fernando Costa, 737 - 

Fazenda Caxias, Seropédica - 

RJ, CEP:23890-000 

Entrega de cestas básicas e produtos de higiene 

para a comunidade. 

 

O público destina-se a 

comunidade dos 

evangélicos da igreja e 

moradores de 

Seropédica. 

Projeto Por Alguém Instagram: @salindomissoes 

Facebook: MINISTÉRIO SAL 

INDO 

 

Rua Aparecida, 108 - Éden, São 

João de Meriti - RJ, CEP: 

25535-020 

Por meio de um sistema de colaboração, 

mensalmente ajuda algumas famílias que têm 

renda baixa ou baixíssima. Em razão da pandemia 

do COVID-19, e com a ajuda de doações, o 

projeto expandiu sua atuação e agora distribui 

alimentos para mais famílias vulneráveis, além 

das já cadastradas. 

 

Moradores de Éden, São 

João de Meriti- RJ e 

arredores. 

Projeto Semeando 

Vidas 

Telefone: (21) 96456-0479 

Facebook: Semeando Vidas 

Rua Higino Marza ,15, Vila 

Norma, São João de Meriti – RJ, 

CEP: 25535-261  

Durante o período de quarentena, tem distribuído 

cestas básicas às famílias vulneráveis de São João 

de Meriti, por meio da arrecadação de doações. 

 

Moradores de São João 

de Meriti, aonde está 

sediada a ONG. 

Projeto Semear Telefone: (21) 3741-5792 Rua Engenheiro Álvares 

Quintela, Lote 3, Quadra 166, 

em Piratininga 

O Projeto Semear, em Niterói, é organizado pelo 

Grupo Espírita Gepar. Os voluntários recebem 

alimentos doados por supermercados da região e 

Famílias de baixa renda. 



Site: 

www.geparpromocaointegral.or

g.br 

por outros voluntários e repassam às famílias 

necessitadas. A distribuição acontece sempre às 

terças, quintas e sábados. 

Projeto Quarentena 

Solidária 

Instagram: @projeto.qs Não possui endereço fixo, atua 

em São João de Meriti – RJ 

Atuam na distribuição de alimentos e produtos de 

higiene à população, por meio do sistema de 

apadrinhamento. 

Moradores de São João 

de Meriti e adjacências, 

com maior enfoque em 

idosos e pessoas de 

baixa renda. 

 

Roda de Samba dos 

Amigos na Palma da 

Mão 

Facebook: Roda de Samba 

Amigos na Palma da Mão 

Não possui endereço fixo, atuam 

no bairro Éden, São João de 

Meriti – RJ 

Doação de cestas básicas. Famílias carentes do 

bairro Éden e duas 

instituições carentes de 

São João de Meriti. 

 

Se essa rua fosse minha Site: www.seessarua.org.br 

 

Rua Alice, 298, Laranjeiras, Rio 

de Janeiro – RJ 

Rua Floriano, s/n, Venda Velha, 

São João de Meriti - RJ 

Rua Alcindo Bulhões Para, 398, 

centro, Queimados - RJ 

Doações financeiras e de produtos higiênicos ou 

alimentícios, além de campanha educativa sobre 

o coronavírus. 

Beneficiários do projeto 

e suas famílias, famílias 

do entorno do projeto, 

entidades parceiras na 

distribuição e pessoas 

de outras comunidades 

(nessa ordem). 

UNEAFRO Telefone: (11) 3105-2516 

Email:uneafrobrasil@gmail.co

m 

Site:https://uneafrobrasil.org/un

eafro-cria-campanha-para-

auxiliar-pessoas-afetadas-pelo-

covid-19/ 

Estrada Belford Roxo, 1475, 

Bom Pastor – Belford Roxo - RJ 

Realização de mapeamento rigoroso das pessoas 

e famílias que mais precisam. O objetivo é 

garantir minimamente produtos de higiene, 

limpeza e alimentação básica. 

Famílias em situação de 

vulnerabilidade. 

Yepondás Telefone: (21) 99532-2579 (Iyá 

Lúcia) 

Rua Bernardino Teixeira, 51, 

Éden, São João de Meriti-RJ 

Realizam ações de entrega de cestas básicas e 

materiais de higiene para famílias em situação de 

vulnerabilidade em São João, Belford Roxo e 

Mesquita. Diante da pandemia do Covid-19, o 

coletivo Yepondás está realizando uma 

campanha para socorrer essas populações 

carentes da Baixada Fluminense. 

Famílias carentes. 

 

http://www.seessarua.org.br/

