
Solidariedade em tempo de pandemia:
grupo de mulheres confeccionam e doam mais de 3.500

máscaras em Marabá e região

Um grupo de 14 mulheres que participam do Projeto Chica Chic Inspire confeccionaram, 

até o momento, mais de 3.500 máscaras que foram doadas para pessoas de baixa renda, como forma 

de prevenção da COVID-19. A iniciativa faz parte da “Campanha Máscaras Salvam” e conta com o 

apoio do Fórum de Mulheres de Marabá, que contribuiu fornecendo os materiais necessários.

A Covid-19 é uma doença causada pela transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que

surgiu em Wuhan, China, mas hoje está disseminado por quase todos os países, incluindo o Brasil. O 

município de Marabá registrou o primeiro caso no dia 23 de março, desde então os números vêm 

crescendo, conforme se observa no infográfico:

https://infogram.com/app/#/edit/58dc5714-b24c-4b5e-a571-fb31890d61d1

Com o avanço da pandemia no Brasil, uma das medidas recomendadas pelo Ministério da 

Saúde, para prevenção e controle do contágio, é o uso de máscara por todas as pessoas que circulam 

em ambientes coletivos.

Diante de um problema global, há a necessidade de uma ação local. As mulheres do Projeto 

Chita Chic Inspire se sensibilizaram com a situação das pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Assim, nasce a “Campanha Máscaras Salvam”, que já beneficiou pessoas de baixa renda, do grupo 



de risco, idosos, indígenas. A Campanha,  que iniciou no bairro Laranjeiras,  já atendeu moradores de

outros bairros, zona rural, terra indígena, municípios vizinhos e até o Estado do Piauí.
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O Projeto Chita Chic Inspire é voltado para formação técnica, mas também para o 

empoderamento econômico das mulheres. A coordenadora, Gilmara Neves, fala sobre o projeto: “O 

Projeto Chita Chic Inspire, através da costura e do engajamento social com as mulheres do bairro 

Laranjeiras, desenvolve o empreendedorismo social comunitário, gerando sustentabilidade financeira

e mudanças pessoais, visto que a maioria é mulher de baixa renda, sem exercer nenhuma função 

econômica. Hoje, além da  autoestima estão tendo possibilidade de sonhar e realizar estes sonhos 

através de trabalho e qualificação profissional possibilitado pelo Projeto”

O maior desafio do momento é uma sede maior para ampliar o atendimento, pois a procura é

grande. Por enquanto, as instalações do Projeto utilizam parte da residência da presidente, no Jardim

Vitória, próximo à Feira da Laranjeiras. A sala de costura foi montada com o apoio do Programa de

Empreendedorismo Social Comunitário (PESC) da Fundação Vale, Instituto Leonildo Borges Rocha,

Impact Hub.

O Chita  Chic  Inspire  também trabalha  a  conscientização  e  a  valorização  da  mulher  em

diferentes papéis que ocupa e em todos os espaços sociais. Na pandemia, o Projeto tem utilizado suas

redes sociais para orientar sobre a prevenção da Covid-19 e sobre a violência doméstica, índice que

aumentou  em  10%  durante  a  quarentena,  de  acordo  com  os  dados  da  Agência  Brasil,

https://agenciabrasil.ebc.com.br

Com a  Campanha Máscaras Salvam é  possível  ver  a  importância  e  o  protagonismo das

mulheres nas demandas da sociedade. Para quem tem interesse em conhecer e ajudar o Projeto, segue

a página:

https://www.instagram.com/chitachicinspire/?hl=pt-br


