
 

 

 

Goiânia, 26 de junho de 2020 

 

 

Solicitação de Apoio 
 

O Instituto Memória e Resistência é uma organização social independente, em processo de             

formalização, com sede do Residencial Real Conquista, na cidade de Goiânia (Goiás-Brasil). Fundado por              

sobreviventes do despejo da comunidade Sonho Real, em 2005, e concebido em meio a ações por justiça,                 

contra o esquecimento, o silenciamento e pelo fim das violências de Estado, a organização realiza uma série                 

ações no bairro, na cidade e no estado onde se localiza, entre: 

● Ações sociais pelo bem-viver da população periférica, por meio da mobilização popular em busca de               

acesso aos seus direitos constitucionais; 

● Ações educativas e culturais de formação para crianças, jovens e adultos da periferia, com objetivo               

de construir e fortalecer a memória das lutas populares locais, de construir caminhos de combate às                

violências institucionais/estruturais e de promover a justiça. 

Estamos em processo de construção de nossa sede, para a qual contamos, até agora, apenas com                

recursos próprios e com a solidariedade de trabalhadoras/es parceiros. Será uma sala ampla, com as               

medidas 5,0 x 5,0 metros, onde iremos abrigar nossa biblioteca (agora encaixotada), nossas reuniões e               

atividades educativas e culturais. 

Nosso espaço já tem paredes levantadas e rebocadas, piso em cimento queimado e estrutura              

metálica instalada para receber o telhado. Estamos muito felizes por esse avanço e contamos com a                

solidariedade de todos/as que puderem nos ajudar a finalizar a construção e a colocar nosso espaço em                 

funcionamento.  

Dessa forma, solicitamos o apoio para a implementação desse espaço, que precisa não apenas de               

finalizar sua obra mas também se estruturar para a realização de atividades. Atualmente utilizamos              

cadeiras emprestadas, não possuímos equipamentos básicos de trabalho e para garantir maior acesso à              

informação para a comunidade, nem móveis que garantam maior segurança para nossa documentação. 

A seguir listamos, separadamente, os materiais de construção (1) e os equipamentos/móveis (2) de              

que necessitamos para essa estruturação básica. Aceitamos doações tanto em espécie (em dinheiro ou              

transferências bancárias) quanto a doação física de ítens listados, bem como outros que podem contribuir               

para essa estruturação. 

 



 

SOLICITAÇÃO DE DOAÇÕES PARA SEDE DO INSTITUTO MEMÓRIA E RESISTÊNCIA 

1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VALOR ESTIMADO 

1 calha de 5 metros  R$ 500,00 

3 rufus R$ 250,00 

4 telhas grandes  4 x R$ 73,00 = R$ 292,00 

1 porta metálica grande e reforçada R$ 600,00 

VALOR TOTAL 1 R$ 1642,00 

2 - EQUIPAMENTOS E MÓVEIS  VALOR ESTIMADO 

3 notebooks*  3 x R$ 2000,00** = R$ 6000,00 

1 impressora econômica + tanque de tinta R$ 1000,00 

1 caixa de som (com bateria) + 1 microfone + cabos R$ 1200,00 

1 Armário de aço com chave R$ 600,00 

50 cadeiras 50 x R$ 35,00 = R$ 1750,00 

VALOR TOTAL 2 R$ 10.550,00 

1 MATERIAIS + 2 EQUIPAMENTO/MÓVEIS VALOR ESTIMADO TOTAL 

VALOR TOTAL (1 + 2) R$ 12.192,00 

 

*1 para uso administrativo; 1 para edição de vídeos; pelo menos 1 para uso público de visitantes (aceitamos                  

mais doações de notebooks para consulta de internet e uso de programas leves para uso público) 

**Valor médio 

 

As doações em dinheiro podem ser feitas para a seguinte conta: 

Banco do Brasil  

Nome: Luis Milhome de Sousa 

CPF: 528.354.993-34 

Agência: 1610-1 

Conta corrente: 118.983-2 

 



 

Atualmente, durante o período de pandemia, temos contribuído com ações de assistência básica a              

famílias do Residencial Real Conquista. Nas primeiras fotos a seguir, durante Oficina de Sabão Caseiro               

realizada em parceria com duas outras organizações de mulheres (Mães de Maio do Cerrado e Pretas                

Angoleiras), é possível ver como está nosso espaço nesse momento. Logo em seguida, algumas fotos de                

atividades realizadas antes da pandemia, com utilização de tendas, no espaço e na rua. 

 

Agradecemos desde já pela confiança e por acreditarem no valor de nossa luta. 

 

O Sonho Real está vivo! 

 

Instituto Memória e Resistência 

Eronilde da Silva Nascimento 

Email: eronilde@gmail.com 

Fone/Whatsapp: (55-62) 99248-9200 

 

ANEXOS 1: FOTOS ATUAIS DO ESPAÇO (Com cadeiras emprestadas)  

 

Oficina de produção caseira de Sabão.      

Produção coletiva para distribuição no bairro      

junto com cestas básicas arrecadadas. 

 



 

ANEXO 2:  

Algumas atividades realizadas nos últimos anos 

 

 

Realizamos atividades para crianças, em datas como  

o Dia das Crianças e Natal.  

 

 

Atividade de Memória - Dia 26 de fevereiro - Todo ano 

realizamos atividades de memória no dia do 

aniversário do despejo do Sonho Real, desde 2006. 

 

Realizamos também atividades de formação diversas, 

rodas de conversa, exibição de vídeos, oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa Biblioteca Infantil (Disponibilizamos durante 

dias de atividades, mas queremos que esteja 

acessível para o bairro a qualquer momento) 


