
100 Famílias com Material de higiene e equipamentos de 

proteção individual R$: 10.000,00     Apoio: Cáritas Regional 

Norte II

10.000 Dez Mil máscaras foram distribuídas nas áreas 

pastorais, paroquiais, organismos, grupos e movimentos da 

Arquidiocese.

Cáritas Arquidiocese de Santarém

650 Famílias atendidas com cestas básicas, material de higiene 

e limpeza e máscaras – Apoio: CPT e CPP 

120 famílias durante 6 meses na Área São Lucas – R$:  

119.228,52       Apoio:  Missão Central dos Franciscanos e 

Arquidiocese de Santarém.

 A Arquidiocese de Santarém, desenvolveu trabalhos emergenciais coordenado pela Cáritas 

na primeira onda da Pandemia da COVID19 em Santarém, começando com a Campanha “Doe 

Amor”, para atender pessoas em situação de rua no acolhimento São Raimundo, juntamente com o 

poder público municipal e o governo do Estado. Com isso a Campanha tomou uma dimensão maior, 

devido o grande número de pessoas necessitadas. Juntando-se aos trabalhos emergenciais da 

Comissão Pastoral da Terra CPT, Comissão Pastoral dos Pescadores CPP, Pastoral da Saúde e 

Pastoral da Sobriedade, atendendo em 2020, aproximadamente 2.000 famílias em situação 

vulnerabilidade econômica, na primeira onda da pandemia.

Atendeu:

Campanha “Doe Amor”, atendeu 1.060 famílias em vários 

bairros urbanos de Santarém;

30 famílias durante 3 meses com cestas básicas e material de 

higiene e limpeza na comunidade Quilombo do Bom Jardim – 

apoio: Diocese de Würzburg - Irmãs Franciscana de 

Maristella – R$: 19.688,21

40 famílias durante 3 meses com cestas básicas e material de 

higiene e limpeza, na área urbana de Santarém nos bairros de 

São Antônio, São Sebastião – Maracanã. Nossa senhora do 

Amparo e São Cristóvão – R$:       apoio: Diocese de 

Würzburg - Irmãs Franciscana de Maristella – R$: 25.267,99
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