
"Cidade que eu nasci e morei até os 15 anos.
Presenciei por 15 anos, uma realidade de extrema
vulnerabilidade, fome e falta de oportunidade".

Recebemos uma direção de Deus para começarmos
fabricar sonhos no interior da Bahia. 

No mês de Abril, iniciamos uma pesquisa de campo
para entender as maiores dores e dificuldades do
povoado da Pumba.

Também tivemos a oportunidade de conversar com
vários lideres locais, professores, diretores de escolas,
prefeito e secretária da assistência social. Essas
conversas foram essenciais para entendermos melhor
o cenário.

Nas duas semanas que passamos na Bahia,
conseguimos visitar mais de 80 famílias, e em muitas
casas que visitamos as pessoas não tinham
absolutamente nada para comer. "Antes da pandemia
já era difícil, agora a nossa situação ficou pior", fala de
muitas mães que tivemos a oportunidade de
conversar.
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Fomos até o CRAS da cidade conversar com a
secretária da assistência social, ela informou que em
Cruz das Almas, doze mil cento e vinte famílias, vivem
em situação de estrema pobreza, e o CRAS só
consegue em média 300 cestas básicas por mês, ou
seja, eles só conseguem ajudar 2,5% das famílias que
não tem alimentos básicos.

Durante a pesquisa de campo, também percebemos
outros desafios, a falta de oportunidades de emprego
por exemplo, é um desafio enfrentado pelos
moradores da cidade de Cruz das Almas. Muitos
jovens universitários imploram por um trabalho na
roça, mas não tem vaga para todos.

Estamos implantando uma unidade da Fábrica de
Sonhos nesse local, e começamos a trabalhar para
mudar essa realidade.

Lançamos uma campanha emergencial para ajudar as
famílias com alimentos básicos e estamos estudando
e buscando estratégias para desenvolver a
comunidade da Pumba.  



Com o intuito de desenvolver e empoderar
mulheres que vivem em situação de
vulnerabilidade social, lançamos um programa de
alfabetização digital.

As aulas acontecem todas as quartas no período
noturno. É lindo demais ver o brilho nos olhos
dessas guerreiras quando chegam nas aulas cheias
de expectativas para aprender.

Somos gratos a todos os voluntários, padrinhos e
mantenedores por contribuir com o
desenvolvimento social e econômico de mulheres
moradoras das comunidades assistidas pelo nosso
instituto.

Projeto alfabetização 
digital para mulheres 



DIÁRIO DE QUARENTENA

Esse mês foram
entregues: 

425 cestas básicas 
400 máscaras 
90 kits de higiene
118 kits de atividades educativas
Devocionais diários
Discipulado das meninas online
154 ovos de páscoa
Clube da leitura online 



No dia 9 de março de 2021,
interrompemos nossas atividades
presenciais devido ao decreto da fase
roxa. 

Durante um mês enviamos atividades
educativas para os nossos atendidos
fazerem em casa, e continuamos
acompanhando as crianças e suas
famílias pelo grupo de pais do
WhatsApp.

Na última semana de Abril retornamos
com algumas atividades presenciais,
seguindo todo protocolo de segurança,
com turmas bem reduzidas e aulas com
duração menor.

Voltamos com alguns projetos presenciais

 E não nos cansemos de 
fazer o bem, pois no
tempo certo colheremos,
se não desanimarmos.
(Gálatas 6:9)
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