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Gratidão  

Guarulhos, 19 de Fevereiro de 2020. 

Gratidão – a palavra gratidão tem a sua origem no latim 

“gratia” que tem seu significado na palavra graças ou 

gratus que em sua tradução ao pé da letra significa 

agradável. Sendo assim, entende-se que a gratidão 

denomina-se pelo entendimento de ser grato a algo que a 

vida nos dá, sendo ele bom ou ruim. 

Assim encerramos as atividades no ano de 2019. Em 

gratidão aos nossos parceiros, atendidos, equipe de 

trabalho e todos que de alguma forma estão 

envolvidos diretamente com a Associação Ação Vida. 

Porque mesmo diante de um momento de recomeços 

e com muitas dificuldades, somos gratos porque a 

Ação Vida tem realizado o seu trabalho com a mesma 

excelencia e dedicação. Segue resumo das atividades 

realizadas no último trimestre do ano de 2019. No mes 

de Outubro, em parceria com os amigos do CRECI, 

LAVANDERIA LAVA E LEVA MACEDO, recebemos 

doação de ursinhos de pelúcias aos nossos atendidos! 

Nossa gratidão aos envolvidos por proporcionarem 

esse momento de alegria e carinho para cada criança 

e adolescente do Projeto Esperançar.  Neste mesmo 

mês a direção executiva da Associação Ação Vida 

participou da capacitação do curso e educação 

ambiental, oferecido pela liderança do lixo zero em 

Guarulhos. A avaliação final do curso foi prática e com 

isso, na Associação Ação Vida, participamos da 

semana lixo zero Guarulhos, realizando a limpeza da 

praça Roberto da Silva no Cabuçú em Guarulhos com 

a presença de 05 moradores da região. Proposta de 

desenvolver o sentimento de pertenciamento e da  

conscientização ambiental. A partir de 2020 a 

Associação Ação Vida é integrante da metodologia 

LIXO ZERO e incentivamos os moradores por meio de 
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rodas de conversas, atividades práticas a separarem 

os resíduos orgânicos e os resíduos recicláveis. Essa é 

uma mudança que demanda tempo, e, aos poucos 

estamos implantando na Ação Vida.   

Em novembro, foram realizadas palestras sobre o 

poder da empatia, com estudantes de pedagogia do 

ENIAC, realizamos roda de conversa sobre o direito da 

mulher, com a presença do NAV(Núcleo de 

atendimento a violência). Também, com a ajuda do 

biólogo Ericson Ferreira, realizamos nosso encontro 

com a comunidade, para abordar a história do Cabuçú 

aos moradores. Muitos moram a anos na região e não 

tem conhecimento da sua história. Foi um momento 

enriquecedor, emocionante, onde foi possível 

despertar o desejo de cuidar melhor da região do 

Cabúçu.   O Projeto Esperançar, reuniu-se também 

pela primeira vez com os responsáveis dos atendidos 

para apresentação da proposta de trabalho social 

desenvolvido na Região. Muitos pais e responsáveis 

estiveram presentes e a partir daquela reuião se 

colocaram a disposição para cooperar com os 

trabalhos no bairro do Recreio São Jorge. Diversos 

passeios aconteceram no ano de 2019, e somos gratos 

pelos parceiros que, doaram os transportes, as 

refeições, os funcionários para atenderem a nossa 

equipe e as crianças. Foi um ano de muita gratidão 

sem dúvida! No mes de dezembro, em parceria com o 

ACE(Associação Comercial e Empresarial de 

Guarulhos), do Shopping Internacional de Guarulhos e 

da Associação CITIESPERANÇA Allergan e outros 

parceiros pessoa físicas, nossas crianças receberam 

muitos presentes de natal. Foram tantos que, cada 

criança levou mais de um presente, e as mesmas 

puderam escolher! Em desembro com a sua ajuda 

também, realizamos nossa ceia de Natal apra as 

crianças, adolescentes e famílias! Com a ajuda do 

Instituto STRABOS, também fizemos 

encaminhamentos e tivemos a presença de 

aproximandamente 05 pessoas encaminhadas para a 

cirurgia. Algumas conseguiram participar do mutirão, 

outras farão parte no mutirão em 2020.  
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Dezembro foi o mês de darmos o pontapé inicial aos 

Projetos Socioambientais e de Captação de recursos 

da Associação Ação Vida. Hoje, nossos Projetos 

Socioambientais são:  

1. Recicle por uma vida – trata-se da coleta de 

celulares antigos para reciclagem. Os mesmos 

serão vendidos e os valores serão direcionados 

100% para a Ação Vida. Dessa forma, salvamos 

vidas, protegendo o meio ambiente! Existem 

pontos de coletas espalhados por Guarulhos e São 

Paulo. Todos podem ser pontos de coleta. Para 

saber mais é so entrar em contato conosco: 11-

99181-7695(WhatsApp e Celular) 

 

2. Tampinha Legal – são as coletas de tampinhas 

plásticas em geral(garrafa pet, produtos de 

higiene, limpeza, etc). A tampinhas são revendidas 

a empresa de reciclagem no Paraná e os valores 

também são destinados 100% para a Ação Vida.  A 

proposta é muito bacana, porque trata-se de 

conscientização ambiental, envolve a comunidade 

e investe nas Organizações Sociais. Para saber mais 

é so entrar em contato conosco: 11-99181-

7695(WhatsApp e Celular) 

 

Dessa forma, encerramos no dia 18/12/2019 oficialmente 

as atividades na Associaçao Ação Vida, com o coração grato 

diante de tantos desafios enfrentados. Mudanças trazem 

medos, mas também podem trazer gratidão. Somos gratos 

por tudo o que construímos ao longo desses 16 anos de 

existência e agora estamos rumo a mais um período de 

prática da justica socioambiental na Região do Cabuçú em 

Guarulhos SP. Vem somar com a gente! Gratidão e a 

palavra do ano para 2019 na Associação Ação Vida. 

 

Gratidão a você pessoa física e jurídica que não 

mediram esforços para cooperarem com a 

transformação de vidas no Cabuçú! Gratidão!  
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Contatos: 

acaovida@ongacaovida.org.br 

Facebook: ONG Ação Vida 

DOAÇÕES - Banco Itaú: agencia 0554 

Conta Corrente: 43929-9(Associação Ação Vida) 

CNPJ: 06.328.746/0001-05 

WhatsApp: 11-9-9181-7695.  

 

 

 

 

 

 

 

“É preciso ter esperança, mas 

ter esperança do verbo esperançar; 

porque tem gente que 

tem esperança do verbo esperar. 

E esperança do verbo esperar não 

é esperança, é espera. Esperançar é se 

levantar, esperançar é ir 

atrás, esperançar é 

construir, esperançar é não desistir!” – 

Paulo Freire 
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