CUIDANDO DO NOSSO

FUTURO
Entrega de Cestas Básicas, Kits de Higiene e Máscaras
para as crianças do Projeto Novo Mundo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A pandemia de coronavírus já deixa
alunos fora das escolas. Nas redes municipal e
estadual, as aulas estão suspensas. Com isso é
preciso estar alerta para cuidados com as
crianças em casa.
O álcool gel pode ser um atrativo
perigoso para crianças. Os pais devem manter
longe das crianças por causa do perigo de
ingestão. Também tem o risco de passar nos
orifícios, olhos, boca, podendo causar irritação.
Além das ações preventivas de higiene
básica, os pais também devem ter atenção
aos acidentes domésticos, comuns em período
de férias e de recesso escolar.
A palavra de ordem no momento é
fiscalização. Confira os cuidados que devem
ser tomados:
BANHEIRO
Manter tampa da privada fechada; Não
deixar criança em banheira sem
supervisão; Testar a temperatura da
água para evitar queimadura.
COZINHA
Dar preferência às bocas traseiras do
fogão; Certificar que os cabos da panela
fiquem virados para o interior; Fósforos,
facas, isqueiros devem permanecer
longe do alcance de crianças; Não utilizar
toalhas compridas em mesa pois a
criança pode puxar.
OUTROS CÔMODOS
Móveis devem ficar longe de cortinas e
persianas com cordas que podem
causar estrangulamento; Tomadas
devem ficar tampadas com a própria
peça, algum móvel ou fita isolante;
Produtos de limpeza são tóxicos e
devem ficar longe das crianças; Em casa
com piscina, manter criança em uma
distância de 1,30m; A piscina infantil deve
ser esvaziada após o uso.

SEJA UM DOADOR!
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COMBATE AO

CORONAVÍRUS
São tempos difíceis que estamos enfrentando,
maso Projeto Novo Mundo não parou! Continuamos na
proteção das nossas crianças em vulnerabilidade social e por
este motivo adequamos nosso atendimento para não desamparar nossos atendidos.
O Projeto Novo Mundo, com a ajuda dos seus parceiros e da
colaboração de seus doadores, se organizou para fornecer às
crianças e suas famílias, cestas básicas e kites de higiene pessoal para
maior proteção contra o coronavírus.
Além dessas doações o Projeto Novo Mundo, consegui distribuir
máscaras para as famílias das crianças assistidas, com uma cartilha
de orientação e cuidados para a proteção nesse período de
pandemia.
Nossos colaboradores e voluntários estão nos ajudando
através do teletrabalho e os nossos mensageiros aderiram ao uso da
máscara no seu dia-a-dia de trabalho para a proteção deles e dos
nossos doadores.

ATENÇÃO!
Nas últimas semanas fomos surpreendidos com a notícia de que algumas pessoas
estão utilizando o nome do Projeto Novo Mundo e se passando por integrantes da nossa equipe
solicitando da população doações de diversos gêneros. Esse informação foi passada através de
grupos de WhatsApp.
Gostaríamos de reafirmar o nosso compromisso com a população e com os nossos
doadores, comunicando que os nossos canais de pedido de doação, no período do isolamento
social, é feito por telefone por nossas Operadoras de Telemarketing e pelos nossos Mensageiros,
que estão identificados pela camisa verde com o nome do projeto e pelo crachá de identificação.
O Projeto Novo Mundo comunica também que já comunicou a Polícia Militar, através
de Boletim de Ocorrência, sobre o fato. Caso tenha alguma dúvida sobre o nosso trabalho, nos
procure através dos nossos canais de comunicação (whatsapp, facebook, instagram e site).

CONHEÇA O NOSSO TRABALHO
O Projeto Novo Mundo foi fundado
em 2015, iniciando seu trabalho no Bairro
São Geraldo. Com a colaboração de
toda a comunidade e dos nossos
parceiros, cinco anos depois, o projeto
está atingindo os seus objetivos e
mudando a vida de diversas crianças e
suas famílias.
Somos mais de 1.500 doadores
distribuídos nas cidades de Curvelo,
Distrito de JK, Felixlândia, Morro da
Garça, Presidente Juscelino, Inimutaba.
São mais de 30 empresas e grupos
organizados parceiros. 300 pessoas
alcançadas, direta e indiretamente, por
nosso trabalho, dentre elas nossas
crianças e suas famílias.
Nosso agradecimento especial aos
nossos doadores e parceiros.
GRATIDÃO A TODOS!
Padaria Coutinho, Padaria Lariene, Padaria
Bel Pão, Daniela Tempeiro Caseiro, Casa de
Carnes Modelo, Padaria do Betto, Açouque
Popular, Açougue Rocha, Unicred, América
Medical, Reduto Curvelo Celeste, Atleta
Claudete, Supermercado Cordeiro, Point
Informártica, Rose Costuras, Malharia Bela
Vista, César - O Mágico, SeV Veículos, Ideal
Química, Sacolão Santo Antônio, Casa de
Carnes Pais e Filhos, Loja Maçônica Obreiros
da Arte Real, Ribeiro Firma Jurídica,

FIA
Fundo da Infância e da Adolescência

O QUE É O FIA?
O FIA é um fundo especial, criado pela Lei Federal
8.069/90 e regulamentado pela Instrução Normativa N. 86
da Receita Federal de 26/10/94, com o objetivo de captar
recursos para custear as ações de atendimento e proteção
às crianças e adolescentes no nosso município.

QUEM PODE DOAR?
Podem contribuir com o fundo tanto PESSOAS FÍSICAS
quanto PESSOAS JURÍDICAS, seguindo essas orientações:
PESSOA JURÍDICA - Toda empresa tributada por lucro real pode
participar, e essa destinação não interfere em outras deduções, ou mesmo gera custos, já
que é registrada no ativo circulante para posterior transferência à conta de provisão do Imposto
de Renda. As pessoas jurídicas são limitadas a 1% de seu Imposto de Renda devido.
PESSOA FÍSICA - Somente podem doar pessoas que realizam a Declaração de Imposto de
Renda pelo formulário completo. Você deve escolher a opção ‘Doações para o FIA’. Busque no
campo ‘UF’ o estado de Minas Gerais e , depois, a cidade de Curvelo. As pessoas físicas podem
deduzir até 6% do Imposto de Renda devido.

ONDE DOAR?
CNPJ: 38.525.630/001-52
Conta: 54.221-0 Agência:0103-1
Banco do Brasil
Envie uma cópia do comprovante da
doação para o Projeto Novo Mundo e
você receberá o recibo para fins de
dedução do Imposto de Renda devido.

MAIS INFORMAÇÕES
(38)9.9726-0497
(38)9.8403-4268
www.projetonovomundo.org.br
Facebook: @projetonovomundo
Instagram: @apdsnovomundo
Gmail:apdsnovomundo@gmail.com

