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1. APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 O Projeto de proteção à saúde, inclusão econômica e social “Respira Brasil” tem 

como propósito, oportunizar ao universo feminino em situação de vulnerabilidade social e 

econômica, formar um grupo de profissionais na área de corte e costura, diante da 

escassez de máscaras cirúrgicas para profissionais da área de saúde, pacientes e público em 

geral do Distrito Federal e Entorno, o objetivo é distribuir o IPI para proteger as pessoas da 

pandemia causada pelo Covid-19 “Coronavírus”, a ideia circula nas redes sociais como uma 

oportunidade de negócio social e foi abraçada pelo colegiado de mulheres conselheiras do 

Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, com a finalidade de fazer a doação de parte da 

produção. 

          O projeto “Respira Brasil” terá início logo após o recebimento de apoio e as 

doações necessárias pelas Instituições privadas e/ou públicas e o engajamento de 

voluntários que aderirem ao Projeto que, já conta com quase 40 voluntários, dos quais 30 

costureiras, estão compromissadas em confeccionar 8 mil máscaras para serem utilizadas 

por profissionais de saúde e pacientes. 

          Brasília já teve os seus primeiros casos confirmados de Covid-19. A mobilização 

para o Projeto começará pelas redes sociais com o auxílio do Conselho de Mulheres 

Cristãs do Brasil e seus voluntários, que já participa de iniciativas sociais nas regiões 

administrativas do Distrito Federal e Entorno. A meta é chegar em 12 mil peças por mês. 

As máscaras serão confeccionadas em tecido Tricoline e TNT, seguindo todas as normas 

da Secretaria Estadual de Saúde. 

         A cada um metro de tricoline, dezesseis máscaras de camada simples serão 

confeccionadas. Além da doação de lojas, empresas e moradores destas regiões, o poder 

público também poderá doar o material necessário para a confecção do produto final. 

       Essa ação democratiza a inclusão econômica e social, insere o público feminino em 

uma prática voluntária empreendedora, retirando este grupo da base da pirâmide social 

de práticas nocivas e da ociosidade.  Este método torna-se eficaz conquanto a própria 

sociedade esteja construindo sua cidadania e perpetrando a autocrítica, tornando-se 

fomentadores de ideias empreendedoras. Além de aulas profissionais, o projeto tem como 

pilares ações de educação ambiental, saúde e cidadania. 

 O projeto dispõe de modalidade empreendedora, incentivando a formação de mão 

de obra especializada, senso de união e solidariedade. O Respira Brasil é composto POR 

dois procedimentos técnicos que é o corte e costura.  
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          De acordo com infectologistas, a máscara deve ser confeccionada em TNT e ter 

três camadas, já que não têm o elemento filtrante, em razão da escassez do material. E 

ainda, em tecido tricoline.  

         O Projeto poderá ser estendido a mais cidades, com o objetivo de integralizar e 

estimular a prática saudável de cidadania, divulgando os resultados práticos de todas as 

ações. 

 O material utilizado é totalmente feito com auxílio da comunidade e empresas 

privadas. 

         Receberemos doações de TNT e tecido de lojas da cidade, e também de moradores 

que depositam as quantias nas contas bancárias das lojas, que estão fechadas, mas têm 

o material armazenado. Assim, elas ligam para gente e comunicam sobre a doação. 

Deixam o material na frente do portão e nós, que contamos com nossos voluntários para 

atender esta logística, buscamos e entregamos para o corte. 

         Após o recebimento do material doado, será levado para o ateliê de costura, onde 

as voluntárias, desenvolvem o modelo de máscara de fácil costura. O projeto também 

envia vídeos de orientação para a confecção das máscaras. 

         Estamos buscando uma parceria com uma empresa que dispõe de máquinas de 

corte a laser para participar do projeto, assim agiliza o processo de produção. Após, o 

corte os modelos de máscaras, os cortes serão levados até a residência de cada 

voluntária costureira. Gabriele, que é responsável pela organização do projeto, ressalta o 

cuidado com a higiene e as medidas de prevenção contra o Covid-19. 

         O Projeto pretende disponibilizar toucas, máscaras e álcool em gel para as nossas 

voluntárias e também reforçar as medidas de higiene e proteção. Depois de prontas, as 

máscaras ainda deverão ser higienizadas em autoclave, com parceiros dentistas da 

comunidade, antes de irem para a doação. 

         As máscaras são doadas para o pronto atendimento médico da cidade, onde são 

distribuídas para pacientes e acompanhantes. Além disso, também são doadas para 

trabalhadores de comércios, farmácias, postos de gasolina, e demais estabelecimentos 

autorizados a continuarem. 

2- CARACTERÍSTICAS - De acordo com os estudos efetuados pela Gestora do projeto, 

Gabriele, a qualidade da produção local, além do custo infinitamente menor ao que vem 

sendo cobrado no mercado. 
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          As máscaras serão feitas de Tecido Não Tecido (TNT), chamado SMS (Spunbond-

Meltblow-Spunbond), utilizado comumente nas embalagens de materiais para 

esterilização usados em procedimentos cirúrgicos. A parte interna, que fica em contato 

com a pele, é 100% polipropileno, material com eficiência de filtração bacteriana e viral. 

 

Máscaras fabricadas em TNT, de acordo com orientações das autoridades de saúde que serão doadas - Foto: 

Divulgação. 

          A recomendação da Anvisa e da UFPR, até o momento, é que também apontam 
boa eficácia para máscaras feitas com tecido 100% algodão. 

          O Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, recomendou para que a população 

pare de comprar máscaras descartáveis e que, se possível, faça sua própria máscara 

de pano. A sugestão partiu da preocupação do governo com relação a escassez dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Veja mais abaixo qual é o melhor tecido 

para sua sua máscara! 

          A Associação Médica Brasileira (AMB) vem coletando, a associação recebeu 2622 

denúncias, 118 do Paraná. Numa tentativa de amenizar a falta de equipamentos, as 

máscaras de pano feitas pela população comum - podem funcionar como uma barreira na 

disseminação da doença  
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          O Ministério da Saúde, recomenda o uso de máscara de pano. Até então, o uso 
de máscara era recomendado somente para profissionais da saúde. Por causa da 
demanda que é muito grande, o uso da máscara de pano também é recomendado para 
quem está com suspeita ou confirmação de coronavírus, ou para familiares e visitantes 
que tenham contato com pacientes com suspeita ou confirmação de infecção. 

          As máscaras de pano serão confeccionadas observando os protocolos que indicarão 
com detalhes como as máscaras caseiras devem ser feitas. As máscaras poderão ser 
usadas também por pessoas que não apresentam sintomas. 

          O uso da máscara de pano aliada a lavagem de mãos e seguindo as recomendações 
técnicas, garantem a eficácia da proteção. 

3- TECIDO A SER USADO PARA FAZER A MÁSCARA 

          A recomendação técnica da Anvisa diz que a máscara de pano precisa ser 
confeccionada de material tecido 100% algodão, e possuir no mínimo uma camada interna 
e uma camada externa, ou seja, duas camadas de tecido. O tamanho precisa ser suficiente 
para cobrir a área do nariz e da boca. 

         Um estudo feito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) mostra que diferentes 
estudos têm mostrado eficácia na redução da liberação de gotículas de saliva no ambiente 
pelo algodão 100%, encontrado em camisas e panos de prato de trama mais grossa. 

         O uso de máscaras feitas com materiais mais frágeis como papel toalha e lenços 
umedecidos não são recomendados. 

4- HIGIENIZAÇÃO DA MÁSCARA DE TECIDO 

          Para se manter protegido, a sugestão é de que se tenha aproximadamente três a 
quatro máscaras reutilizáveis. A higienização da peça requer lavar com água e sabão. O 
uso de água sanitária também pode ser feito. A secagem pode ser feita ao ar livre. É 
importante ressaltar que a máscara é de uso pessoal. 

5- COMO COLOCAR A MÁSCARA? 

          Antes de tudo, é preciso higienizar as mãos, seja com álcool ou com água e sabão. 
Coloque a máscara no seu rosto, amarre as tiras ou coloque o elástico nas orelhas. Tenha 
todo o cuidado para não tocar na parte de tecido da máscara. A orientação é de que seja 
utilizada por aproximadamente duas horas ou até ficar úmida.  
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As máscaras feitas de tecido tricoline 100%, também são confeccionadas de acordo com 
orientações das autoridades de saúde, máscaras que serão vendidas - Foto: Divulgação 
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6- PREVENÇÃO 

          O principal meio de contágio é o contato com pessoas que tem a doença. Assim 
como na gripe comum, o vírus passa pela tosse, salive e espirro. 
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7- OBJETIVOS 

 Viabilizar a cooperação empreendedora sobre um novo olhar de cidadania; 
 

 Viabilizar renda extra e retirar mulheres da ociosidade e de práticas nocivas; 
 

 Conscientizar o universo feminino sobre a importância de práticas saudáveis; 
 

 Inserir a mulher em situação de exclusão econômica no contexto social; 
 

 Estimular o senso de equipe e de união voltados para o empreendedorismo; 
 

 Elevar a auto-estima da mulher em situação de risco social; 

 Aliar empreendedorismo à educação e ao crescimento pessoal como cidadão. 

8- PÚBLICO-ALVO 

 Profissionais da Saúde, Paciente e o Público em Geral. 

9- CONTRAPARTIDA 

 Mobilização das costureiras voluntárias em ambiente apropriado; 

 Distribuição de Kits com cortes de máscaras para a costureira. 

10- NÚCLEOS DE COSTUREIRAS  

 Em cada Região Administrativa do Distrito Federal, haverá um núcleo de costureiras, 
com logística própria de fabricação e distribuição (doação).  
 

Duração de cada núcleo: 09 (nove) meses 

Núcleos por cada cidade: 01 

Carga horária/semana: 03 horas voluntárias 

Carga horária mensal total de cada núcleo: 72 horas 
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11- CRONOGRAMA 2020 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

MM            Duração do Projeto Jul/0 04 Ago/ 05 Set/0 06 Out/  07 Nov/ 08 Dez/ 09 Jan/110 Fev/111 Mar/12 

Sel 

Form         Núcleos de Costureiras 

 

         

Real          

ATIVIDADE INDICADORES DE PROGRESSO MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Núcleos de 

Costureiras 
Nível de Interesse dos compradores 

Avaliação diária pelos Gestores es e 
Coordenadores 
Controle do trabalho 

Relatórios 
Registro 






