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SOBRE  A  CARTILHA

Asé meu povo!
 
Nós, imigrantes brasileirxs em Nova York, e
Nova Jersey enfrentamos e vamos enfrentar uma
crise econômica decorrente da quarentena
imposta a cidade devido a pandemia do
Coronavirus (Covid-19). O impacto será ainda
maior para pessoas que trabalham na área de
serviços e não tem fácil acesso a programas
sociais, como convênio médico e férias
remuneradas.
 
Com o objetivo de conectar as comunidades
brasileiras em Nova York e Nova Jersey,
especialmente pessoas negras e pobres, a
diferentes recursos disponíveis durante a
pandemia do Coronavirus (Covid-19), o coletivo
Kilomba lança essa pequena cartilha.
 
Aqui você vai encontrar recursos holísticos,
emocionais e econômicos.
 
Para saber tudo sobre o vírus, quais são os
sintomas e se você precisa ir ou não ir ao
hospital, baixe o aplicativo do SUS aqui.

O  que  você  vai  encontrar  aqui :

Entendemos que a maioria de nós não pode
ficar em casa durante essa pandemia - muitos
trabalhamos na indústria de serviços e nossos
salários são baseados nos dias que
trabalhamos.
 
Há muitos movimentos aqui nos Estados
Unidos e no mundo atualmente lutando por
renda básica universal, sistema único de
saúde gratuito, férias remuneradas, perdão
dos aluguéis e contas de luz, gás e
eletricidade durante a crise. Esse coletivo faz
parte dessa luta. Também é importante estar
centradx e equilibradx durante essa situação. 
 
Essa situação é nova e estamos todxs com
medo. É normal se sentir assim em situações
de incerteza. Para ajudar com seu equilíbrio
emocional, psicológico e físico,
compartilhamos alguns recursos que
consideramos importantes. Clique nos
conteúdos sublinhados para ter acesso direto
ao conteúdo mencionado.

O Coletivo Kilomba tem por objetivo promover os direitos humanos da diáspora negra no
mundo, fortalecer a solidariedade internacional entre comunidades negras e fortalecer uma
contra narrativa sobre Brasil centrada nas perspectivas das pessoas negras periféricas. Nosso
coletivo está em contato com os movimentos negros brasileiros para pensar estratégias de
apoio durante essa pandemia. Você pode nos encontrar nas redes sociais:  @kilombacollective

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.unasus.gov.br/noticia/ministerio-da-saude-disponibiliza-aplicativo-sobre-o-coronavirus
https://www.instagram.com/kilombacollective/
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RECURSOS  HOLISTICOS
Opções sustentáveis para te ajudar no processo de
encontrar equilíbrio físico e emocional

FOTO: NAPPY.COM

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.instagram.com/kilombacollective/
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Óleos

Muitos óleos essenciais têm comprovadas propriedades
antivirais.
 
Óleos como o de canela, tomilho, bergamota e eucalipto ajudam
a fortalecer o sistema imunológico. Coloque uma gota de óleo
em um lenço e inspire pela boca e nariz. 
 
Você também pode colocar algumas gotas na água e manter o
fogo baixo no fogão como difusor.

Hidrate-se !

Pode parecer óbvio, mas quando estamos ansiosxs e envolvidxs em
atividades que tomam nosso tempo e energia além do normal,
esquecemos de beber água com frequência.
 
Mantenha-se hidratadx e pratique hidroterapia em casa (usando
água quente e fria alternada no chuveiro), se disponível.
 
Chás de ervas, caldo de sopa e mingau podem ajudar na hidratação
durante o tratamento caseiro dos sintomas da gripe. Recomenda-se
o uso de um umidificador.

Dieta  balanceada

Se possível, faça uma dieta equilibrada com muitas frutas e
legumes frescos; evite açúcar, álcool e alimentos processados. 
 
Alimentos com propriedades imunológicas incluem cebola, alho,
gengibre, açafrão e cogumelos, como shiitake e maitake.

Consulte mais opções naturais de suporte holístico no site
www.drdianaquinn.com, ou clique aqui.

FOTOS: NAPPY.COM

C O N S U L T E  O  S E U  M É D I C O  P A R A  O B T E R  U M A  O R I E N T A Ç Ã O  Q U E  A T E N D A  S U A S  N E C E S S I D A D E S .
O B S E R V E  Q U E  N E N H U M  R E M É D I O  P R O V O U  S E R  U M A  P R E V E N Ç Ã O  O U  T R A T A M E N T O  E F I C A Z  D O
C O R O N A V I R U S  ( C O V I D - 1 9 ) .

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.drdianaquinn.com/blog/xajgbblyzm53szcm3jskjrtpzph49c?fbclid=IwAR2yFjd6dH82nm4kgAaFEKSv8tw17kHW7wjejxY2YBe_rGaapAf7pkLluS8
https://www.instagram.com/kilombacollective/
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RECURSOS  EMOCIONAIS
Use a tecnologia para acessar ferramentas e serviços que
ajudem a lidar com o impacto emocional provocado pela
pandemia do Coronavirus (Covid-19)

FOTO: NAPPY.COM

FOTO: UNPLASH

https://www.instagram.com/kilombacollective/
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APLICATIVOS
Para meditar:  Insight time, Liberate
Medication, Positivapp

Canais:   School of Life,     Ana Paula Xongani,

Pretinho Mais que Básico,    Tia Má,   Tempero Drag

Familia Quilombo,      Oxalá Produções,   Soul Vaidosa

Cursos gratuitos com certificado
UFSCAR: cursos.poca.ufscar.br

Como explicar Coronavirus (Covid-19) para criançasPara praticar atividades físicas:  Fiton, Body Teach

Para assistir:
Bambozila: plataforma de acesso a
documentários independentes, que retratam
as lutas sociais globais

AfroFlix: plataforma colaborativa de conteúdos
audiovisuais 

YOUTUBE02

CURSOS  ONLINE

190 universidades acabaram de lançar
600 cursos online gratuitos

Aulas de desenho gratuitas com
ilustradores famosos (em inglês)

Museus de todo o mundo oferecem
visitas virtuais gratuitas

 
**Lembre-se que museus não são neutros

Agenda semanal com atividades para crianças

PARA  A  FAMÍLIA04

Como ajudar (com segurança) as pessoas idosas

O que esperar quando você está grávida durante uma
pandemia

Heroínas Negras Brasileiras para Colorir

Se você está em uma situação de violência

doméstica, contate a National Domestic Violence.

A central está disponível  24 horas por dia:

 

Hotline: 1-800-799-7233( ligação), 1-800-787-

3224(sms), thehotline.org

VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA05

Acesse aqui: planos de segurança e autocuidado,
informação para pessoas desabrigadas, cuidados
comunitários, e linhas diretas para atendimento
emergencial

Trans LifeLine:  hotline para suporte a pessoas

trans: US: 877-565-8860

Você não está sozinhx! A National Suicide

Prevention Lifeline fornece suporte gratuito em

momentos de angústia:  1-800-273-8255

03

01

A  terapeuta brasileira Elizabete Santos vai
oferecer apoio psicológico gratuito e online para
brasileiros nos EUA e no Brasil 

Recursos para promover sua saúde mental

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.thehotline.org/help/
https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
https://www.youtube.com/user/xonganiartecomtecido
https://www.youtube.com/channel/UC7iekxffWsFKEMIQChoVzEQ
https://www.youtube.com/channel/UCRBXJJWomcCATYqFbGO3Vdg
https://www.youtube.com/channel/UCZdJE8KpuFm6NRafHTEIC-g
https://www.youtube.com/channel/UCJ0h2QguAJ-alGccw0PdfOw
https://www.youtube.com/channel/UCBhaSEdUhvcnTWDij1ZjtIQ
https://www.youtube.com/channel/UCBhaSEdUhvcnTWDij1ZjtIQ
https://www.youtube.com/watch?v=egKLmeat_js&feature=youtu.be
https://cursos.poca.ufscar.br/
https://cursos.poca.ufscar.br/
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_90d309886ee74ee598b0a4f81f3f3a26.pdf
https://www.classcentral.com/report/new-courses-october-2018/
https://www.fastcompany.com/90478307/stuck-at-home-take-free-drawing-classes-from-famous-illustrators
https://www.comunidadeculturaearte.com/museus-de-todo-o-mundo-oferecem-visitas-virtuais-gratuitas/
https://www.youtube.com/watch?v=XRoRzMOBidc&t=29s
https://docs.google.com/document/d/1EVMQiHHKugF4RQ071DzimkSKn1AuiBNOJ-i6xs1mBts/preview
https://www.glamour.com/story/as-coronavirus-rages-on-how-to-safely-help-elderly-people
https://www.motherjones.com/politics/2020/03/what-to-expect-when-youre-expecting-during-a-pandemic/
https://www.behance.net/gallery/94027373/Heroinas-Negras-para-Colorir
https://www.futureswithoutviolence.org/get-updates-information-covid-19/
https://www.facebook.com/elizabete.santos.182
https://docs.google.com/document/d/1GKVvUOq7LXV3rww4ndgHyWFuUugE-w_MnTlalhUqgAw/edit?fbclid=IwAR2mLOjoKsyO5c5r-TXhSXWfmBCq3aQndhYCt8_KBH4LhGd0aWKwlBHiwdQ


KILOMBA  COLLECT IVE                                                         07   

RECURSOS  ECONÔMICOS
Encontre aqui alguns fundos de apoio econômico para
freelancers, artistas, trabalhadores domésticos, jovens,
estudantes e mais

FOTO: UNPLASH

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.instagram.com/kilombacollective/
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FREELANCERS, ARTISTAS  E  ADMINISTRADORES  CULTURAIS
Para artistas de todas as categorias     /   Subsídios de emergência para freelancers e artistas em NYC

FUNDOS  DE  EMERGÊNCIA  DURANTE  COVID-19

TRABALHADORES  DOMÉSTICAS
Entre em contato com a National Domestic Workers Alliance para acessar os recursos disponíveis

JOVENS  (13-25  ANOS)
A Peace First lança doações de resposta rápida para atender ao COVID-19 para jovens entre 13 e 25 anos

ESTUDANTES
Aplique aqui para receber US$ 200 em assistência em dinheiro para ajudar a cobrir despesas durante  a pandemia

FUNDO  COMUNITÁRIO  DE  EMERGÊNCIA
Se você precisa de ajuda para pagar aluguel e comprar alimentos, ligue 1-866-211-9966, informe seu CEP (Zip Code)  e
você será direcionado para uma organização que atende seu bairro.

COVID-19  TRANS/QUEER  RELIEF  FORM
Lista de recursos para pessoas queer/trans sem trabalho ou que precisam de suprimentos básicos

IMIGRANTES  INDOCUMENTADOS
Lista completa de recursos para imigrantes indocumentados: recursos financeiros, housing, internet, saúde mental e alimentação 

REFEIÇÕES  GRATUITAS  PARA  CRIANÇAS
O Departamento de Educação da cidade de Nova York está disponibilizando três refeições gratuitas diariamente para crianças 

BROOKLYN  COVID-19  PARA  MORADORES  DO  BROOKLYN
Brooklyn COVID-19 Response Fund fornece recursos imediatos e de longo prazo a residentes vulneráveis  

Aplique aqui para receber um auxílio máximo de US$ 1.000 da NYSYLC

Autorização de emprego para estudantes F-1 passando por dificuldades econômicas

Fundo de Emergência para Líderes de Artes e Cultura

APOIO  PARA  MULHERES  GRÁVIDAS
Informações e recursos relacionados ao COVID-19 e pessoas grávidas

Duas listas com recursos para pessoas grávidas:  BWBJ,   Recursos Nacionais, 

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.kqed.org/arts/13876893/emergency-funds-for-freelancers-creatives-losing-income-during-coronavirus
https://www.kqed.org/arts/13876893/emergency-funds-for-freelancers-creatives-losing-income-during-coronavirus
https://www.artworkarchive.com/blog/financial-relief-resources-for-artists-during-covid-19
https://domesticworkers.org/coronavirus-care-fund
https://www.peacefirst.org/covid-19
http://myscholly.com/relief/
http://myscholly.com/relief/
http://myscholly.com/relief/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO1Ws5YgKFMXKu9CSh_WUVCznssExW6bnJpom5JsP24XwCLQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1qilwSmaqELoyPc9-a1ka82aXAq3HDlWvbYEzwsKNNL0/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1qilwSmaqELoyPc9-a1ka82aXAq3HDlWvbYEzwsKNNL0/mobilebasic
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://brooklyncommunityfoundation.org/COVID19
https://www.nysylc.org/undocufunds
https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv4AazvLFVUNAgXoxqBqfZ7jJVkrMroa-CET6Vt6XygR-CaQ/viewform?fbclid=IwAR29Cg4Du8RSnFVUMn9m1jEixw3V_ClljQtEhmXOgvi_4_EpkQQiOFwgloY&fbzx=4655105165630894968
https://birthjusticewarriors.com/covid-19-update/
https://docs.google.com/document/d/1VDLnCb-2VOxLOLS8gQH6QWTitTzE2H-Z6lIQnJu1EFk/edit
https://docs.google.com/document/d/1UaYZ5bSfK6afjRhJuweovQXXH5O1jhgJA1VD_OCHVPM/edit#heading=h.98nlrmp90ffw
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BUSHWICK  MUTUAL  AID  - CORONAVIRUS Link group Facebook

OUTRAS  OPÇÕES  DE  SUPORTE  DURANTE  COVID-19

ENTREGAS  GRATUITAS  PARA  GRUPOS  DE  MAIOR  RISCO  (NJ  E  NY)

Solicite uma entrega de suprimentos, mantimentos ou qualquer outra coisa que você possa precisar

REFEIÇÕES  GRATUITAS  EM  NJ
Lista de locais que oferecem refeições para famílias em NY e NJ. Entre em contato antes de ir até o local.

ASSISTÊNCIA  MÉDICA  A  PESSOAS  INDOCUMENTADAS 

Acesso à assistência médica a pessoas indocumentadas na época do COVID19

PACOTES  DE  REFEIÇÕES  GRATUITAS  EM  NEWARK, NJ
O Newark Emergency Services for Families está distribuindo pacotes de comida GRATUITA e todos os residentes de Essex
County são bem-vindos! Você pode buscá-las na 982 Broad Street, em Newark, das 9h às 15h.

REFEIÇÕES  GRTUITAS  PARA  CRIANÇAS  EM  NEW  JERSEY  E  NEW  YORK
Mais de 50 lugares onde as famílias podem receber refeições grátis para crianças durante o COVID-19 - por estado

ASSISTÊNCIA  DURANTE  O  SURTO  DE  COVID-19  EM  NEW  JERSEY
Informaçoes sobre assistência em dinheiro e comida e seguro de saúde durante o surto de COVID-19 em NJ

LISTA  DE  EMPRESAS  CONTRATANDO  DURANTE  COVID-19
Lista de empresas contratando, online e em pessoal, durante o COVID-19 

TRABALHOS  REMOTOS
Lista com trabalhos remotos em diferentes áreas nos Estados Unidos

AJUDA  PARA  PAGAR  O  ALUGUEL
You can check the COVID-19 State of Emergency – Rent Hardship, or call 718-707-7771.

Rede solidária de pessoas para dar suporte a tarefas externas durante a pandemia

DIRETÓRIO  DE  RECURSOS  PARA  PESSOAS  TRANS
Diretório de recursos relacionados ao coronavírus para pessoas trans, não-binárias e intersexuais

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.facebook.com/groups/691761548028851/?ref=share
https://www.invisiblehandsdeliver.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1glFt2IhZugT4bRUOR_-WosBlnglbfIB6iBF0XhKABOw/edit#gid=1046879138
https://unitedwedream.org/2020/03/healthcare-access-for-undocumented-folks-in-the-time-of-covid19/
https://www.newarknj.gov/news/key-points-from-march-19-2020-coronavirus-covid-19-update-2
https://www.newarknj.gov/news/key-points-from-march-19-2020-coronavirus-covid-19-update-2
https://covid19.nj.gov/faqs/get-assistance
https://www.linkedin.com/feed/news/heres-whos-hiring-right-now-5161074/
https://www.linkedin.com/feed/news/heres-whos-hiring-right-now-5161074/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1M-8J7z605dcPhUjYfyiKVxuci0e4AWsDLo_tvs19C5M/htmlview
https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/Rent-Hardship-03.16.20-with-links.pdf
https://www.instagram.com/covid19_messengers/
https://translash.org/covid-19-trans-resources-directory/


COMO  APOIAR  PESSOAS
IMPACTADAS  ECONOMICAMENTE
PELO  CORONAVIRUS  (COVID-19)
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PARA  SABER  TUDO  SOBRE  O  V ÍRUS ,  QUAIS  SÃO  OS  S INTOMAS  E  SE  VOCÊ

PREC ISA  IR  OU  NÃO  IR  AO  HOSP ITAL ,  BAIXE  O  APL ICAT IVO  DO  SUS  AQUI

Renda Básica: Vários países do mundo estão revendo
suas políticas públicas e implementando renda básica
universal para a população. Essa é a petição para a
implementação no Brasil que irá beneficiar 77 milhões
de trabalhadores. Assine www.rendabasica.org.br/

Considere criar uma lista comunitária no seu bairro
para ajudar as pessoas do grupo de risco com compras
de mercado, delivery e outros

Consulte a National COVID-19 Response Advocacy
Asks e apoie organizações e ativistas através de petições
e compartilhamento nas redes sociais

Revise a lista Demandas de Organizadores a respeito do
Coronavirus (Covid-19) e anote as demandas que deveriam
ser feitas pelo governo da sua cidade e do estado. Considere
ligar para autoridades públicas e exija a implementação delas.

Considere criar uma lista compartilhada e doar
diretamente para artistas de baixa renda, especialmente
pessoas negras, prestadores de serviços e freelancers em
sua comunidade via PayPal, Cash App ou Venmo

Se você tem uma rede de contatos no Brasil, considere
organizar um grupo para doar alimentos para a Redes
da Maré e outros grupos organizadores

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://www.unasus.gov.br/noticia/ministerio-da-saude-disponibiliza-aplicativo-sobre-o-coronavirus
https://www.rendabasica.org.br/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OIV427CMco8yMhg_DpUHw7_HcNqVdVwkHPbIYdUsp44/edit#gid=0
https://transformativespaces.org/2020/03/04/demands-from-grassroots-organizers-concerning-covid-19/
http://redesdamare.org.br/br/artigo/86/coronavirus-entenda-como-voce-pode-ajudar-a-mare
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PRECISA  DE  INFORMAÇÕES
ADICIONAIS?

As listas abaixo também foram organizadas por
organizações  comprometidas com pessoas impactadas
diretamente pelo Coronavirus (Covid-19). A maioria
delas são listas colaborativas com recusos econômicos e
emocionais. 

COMPARTILHE  ESSAS
INFORMAÇÕES  NAS  REDES !

Poste a capa desta cartilha nas suas redes sociais com
o link para download: bit.ly/BRCOVID19 - e marque
o @kilombacollective 
 
Sabe de alguma informação a mais que seria útil
adicionar aqui? Envie para as redes sociais do
Kilomba. Estaremos atualizando informações pelo
nosso Instagram
 
Distribuição gratuita. Reprodução não autorizada.

Documento com recursos em NYC sobre COVID19 e
programas de apoio para imigrantes indocumentados

Coronavirus Resource Kit: healing and care,
suporte econômico, documentos educacionais, 

Recursos nacionais separados por estados

As informações divulgadas aqui são de resposabilidade das próprias
instituições e grupos prestadores de serviço. O Kilomba foi responsável por
compilar informações já disponíveis na internet em Março de 2020. Verifique
se os serviços ainda estão disponíveis após este período.
Fotos: nappy.com

Lista de recursos nacionais, estaduais e locais

https://www.instagram.com/kilombacollective/
https://docs.google.com/document/d/1qilwSmaqELoyPc9-a1ka82aXAq3HDlWvbYEzwsKNNL0/mobilebasic
https://docs.google.com/document/u/0/d/1Rcan4C_e6OBFBI5bUn7MtYK74Ab-WarxyJmDvZUI_YA/mobilebasic?fbclid=IwAR07UETdkWuy6tjx5oBdol_1UvLbz63bTbNszEG_B2-28dNTErOlgoYJwu8
https://docs.google.com/document/u/0/d/1Rcan4C_e6OBFBI5bUn7MtYK74Ab-WarxyJmDvZUI_YA/mobilebasic?fbclid=IwAR07UETdkWuy6tjx5oBdol_1UvLbz63bTbNszEG_B2-28dNTErOlgoYJwu8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18p9OSlLpSYanIoUC-gEbhVbRMYVUfw4wyrixa9ekGdc/htmlview?fbclid=IwAR0RcKk8pl1vvNr4pHlPtDu7k28dmjnVoiHAcABsM7HoHXZPB1HF-R2iRAQ&sle=true#gid=0
https://nyshealthfoundation.org/resource/covid-19-resources-for-grantees/


Essa cartilha foi desenvolvida pelo coletivo Kilomba.

 

O Coletivo Kilomba tem por objetivo promover os direitos humanos

da diáspora negra no mundo, fortalecer a solidariedade

internacional entre comunidades negras e fortalecer uma contra

narrativa sobre Brasil centrada nas perspectivas das pessoas negras

periféricas.

 

Nosso coletivo está em contato com os movimentos negros

brasileiros para pensar estratégias de apoio durante essa pandemia.

@kilombacollective


