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Esse período de quarentena tem sido muito difícil para todos e um dos grupos mais afetados são 

os mais pobres. Uma pesquisa do Instituto Data Favela mostrou um cenário preocupante. Com 

apenas uma semana dentro de casa, sem renda, é suficiente para que: 

- 72% dos 13 milhões de moradores de favelas não consigam manter seu padrão de vida;  

- 32% deles terão dificuldade até para comprar itens básicos, como comida; e 

- 70% das famílias que moram em favelas já tiveram sua renda reduzida. 

 

A AGENTE alcança 89 famílias da comunidade de São Remo por meio de seus projetos e conta 

com uma equipe de 14 pessoas (inclusive, alguns também moram lá).  

 

Nesse momento, todos os projetos da AGENTE foram suspensos por tempo indeterminado para 

evitar a expansão do novo coronavírus (Covid-19). Porém, estamos pensando sobre como 

podemos ajudar as famílias mais necessitadas e há 3 formas simples para você também ajudar: 

 

1. Doando seus créditos da nota fiscal paulista (NFP) 

Doar seus créditos da NFP não custa nada para você e ajuda muito a AGENTE! Aproveite 

esse tempo de quarentena em casa para fazer o cadastro. Depois não se esqueça de pedir 

o CPF em todas as suas compras. Até pequenos gastos podem gerar R$ 250 de crédito para 

a AGENTE.  

Nesse link, você encontra o passo-a-passo (clique aqui) 

Se você já fez seu cadastro, não esqueça de renová-lo. Depois de um ano, os créditos 

deixam de ser direcionados para a AGENTE. 

Caso tenha qualquer dúvida, escreva para comunicacao@agente.org.br e podemos agendar 

uma assistência remota para ajudá-lo(a)       

 

2. Doando financeiramente 

Você também pode doar através de depósito bancário (dados para depósito aqui) ou via 

cartão de crédito (clique aqui). As doações podem ser únicas ou recorrentes. 

 

3. Orando 

 

Aproveitamos para reforçar a enorme gratidão que a AGENTE tem por todos da IMeL Saúde. O 

carinho, as doações, diversas iniciativas e as orações ao longo de toda sua história são 

expressões vivas do amor por aquela comunidade. Compartilhamos um cântico do João 

Alexandre que nos ajuda a direcionar nosso olhar nesse momento (clique aqui)   

 

“Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou 

com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou 

necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?’ “O 

Rei responderá: ‘Digo a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a 

mim o fizeram’.”  

Mateus 25.37-40 

 

Um abraço (apenas virtual), 

 

Diretoria AGENTE  

Albert, Denis, Derek, Mário, Nanda e Ritinha 
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