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Nosso conterrâneo Claúton Quintão Costa teve a feliz iniciativa de colaborar durante esse momento aflitivo da
Covid-19, com apresentações &ldquo;live&rdquo; em favor do grupo Rede do Bem, que tem abraçado a causa das
instituições e da classe menos favorecida da comunidade. Publicamos hoje seu esclarecimento sobre a programação:
Primeira Chamada da minha live: Apresentar o estúdio (Cláuton Quintão Costa)
Nome da live: Responsabilidade &ndash; Esperança &ndash; Bom humor A live terá o respeito e ajuda às pessoas
que estão passando por momentos de dificuldades. Respeito aos que estão morrendo e às suas famílias. Tudo será
feito com muita transparência, respeito e sem cunho político.
. Estarei fazendo CHAMADAS da live, que irá conter:
. Músicas;
. Meus personagens (vários), humor;
. Mágicas;
. Outros &ndash; Variedades.
NO DIA DA LIVE teremos: . Músicas (participação cantor/músico aqui de Rio Pomba);
. Sorteios (participação de vários apoiadores);
. Recebimento de doações através da REDE DO BEM. (Nas outras chamadas irei colocar dados específicos).
Conversando com os integrantes da Rede do Bem vi que estão tendo dificuldades em alguns aspectos importantes,
como, por exemplo, pessoas muito humildes e muito tímidas, que têm vergonha de pedir. Vamos fazer chegar as
doações, cestas básicas e outras a estas pessoas! Nas outras chamadas da live irei colocar mais informações de como
doar e o que está faltando para montar as cestas, pois para este mês de maio estão faltando poucos produtos, graças a
Deus! O que é a Rede do Bem?
A Rede do Bem é um coletivo formado por cidadãos e cidadãs que tem em comum a vontade de contribuir para a
diminuição das desigualdades sociais existentes no município de Rio Pomba - Minas Gerais. Os(as) integrantes da
Rede ocupam diferentes espaços dentro da comunidade e se uniram a fim de transformar esse desejo de ajudar em
práticas consistentes na vida daqueles(as) menos assistidos(as).
Eu. Você. Nós. Por todo mundo.
A nossa Rede é aberta àqueles e àquelas que sentem o chamado para cooperar e não sabem como começar a agir.
Na certeza de que entrelaçados somos capazes de fazer mais e atingir um número maior de pessoas, oferecemos e
acolhemos as mãos do eterno desejo de construir um mundo melhor para todas e todos.
Objetivos
Assistir as pessoas que se encontram em situação de risco social no município de Rio Pomba - MG;
Estimular a população rio pombense na prática da caridade e acolhimento aos mais vulneráveis;
Firmar parcerias com pessoas físicas e empresas que desejam contribuir com serviços e/ou doações para as ações
realizadas pela Rede.
Valores
Trabalhar com transparência, dedicação e amor ao próximo. Fazer da solidariedade a maior ação de enfrentamento a
esse sistema que provoca tantos danos à entidade humana. O site aqui do Face:
https://www.facebook.com/rededobemrp/?epa=SEARCH_BOX Somos do grupo Rede do Bem. Estamos
localizados em Rio Pomba, Zona da Mata mineira. Encaminhamento dessa mensagem na busca de conseguir o apoio
de vocês aos nossos trabalhos através da Live feita por você. Nossa Rede do Bem tem quase 2 anos de atividades e
somos em aproximadamente 100 voluntários que se dedicam a ajudar famílias em vulnerabilidade social. O trabalho
exige muito de nós, porém, o resultado alimenta a nossa alma pra continuarmos firmes. Desde que iniciamos
atuamos em reformas de casas que estavam caindo, reformamos o projeto da SOPA DA DIVINA PROVIDÊNCIA. O
espaço físico estava muito ruim e atende diariamente com almoço a pessoas pobres. Graças aos voluntários e
doadores a reforma aconteceu. Ajudamos famílias com a compra de medicação de auto custo para pacientes crônicos.
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E neste momento da Covid-19 cadastramos famílias para receber mensalmente cestas básicas. No mês passado
conseguimos atender mais de 100 famílias. Graças a Deus. Para o nosso hospital que é filantrópico, conseguimos
muitas máscaras, luvas, macacões de proteção e outros EPI&rsquo;s, que também foram levados para duas cidades
vizinhas que também estavam precisando. A nossa missão é AJUDAR. Gostaria de pedir que acessasse a nossa
rede social no Instagram: @rede_do_bem_rio_pomba e conhecessem um pouco mais das nossas ações. NOS
AJUDE A CONTINUAR AJUDANDO. Parabéns pelo lindo trabalho que faz. Contamos muito com o carinho e apoio de
você. Deus o abençoe grandemente. REDE DO BEM
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