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GOLFINHOS
INFORMA
Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui!

VAKINHA SOLIDÁRIA: NOS AJUDE A AJUDAR!

GOLFINHOS SOLIDÁRIOS
Viemos te convidar a participar da campanha: Nos ajude a ajudar. Essa campanha faz parte do
projeto Golfinhos Solidários que, a partir de abril do ano de 2020 com o início da pandemia do
COVID-19, vem trabalhando em prol da população de nossa querida Baixada Fluminense.
Com mais de 8.000 pessoas atingidas diretamente com entrega de cestas básicas, álcool em gel e
produtos de higiene e limpeza, vamos juntxs fazer parte desse revezamento solidário?

CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR DA VAKINHA
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ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS
Realizamos uma ação de solidariedade as famílias do bairro do Rio D’Ouro. Essa iniciativa contou
com apoio do Instituto Faz Sport, que doou as cestas básicas e com o Pedala Queimados que
emprestou as bicicletas. Isso só foi possível, graças a articulação em rede em prol das pessoas mais
vulneráveis.

RESPONSABILIDADE FISCAL
No mês de abril realizamos a
apresentação de contas
referente ao 1º trimestre de
2021, com o objetivo de
apresentar as atividades
desenvolvidas bem como o
fluxo de caixa do Golfinhos
da Baixada. Essa iniciativa
visa trazer a transparência
em nossas ações.

JUNTE-SE
A NÓS

Amigos dos Golfinhos
“Acredito que um dos caminhos para que os jovens cresçam com caráter e
tenham um futuro brilhante seja através do esporte. Eu acompanho o
projeto “amigos dos golfinhos” de perto e sinto muito orgulho de fazer
parte desta jornada. Admiro muito o trabalho de todos os envolvidos que
se dedicam incansavelmente aos jovens que são o futuro do nosso país.”

FERNANDO SERRA
AMIGO DOS GOLFINHOS
PARCEIROS
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